


JEZELI JESTEŚCIE CHO= 
RZY NA JAKĄ BĄDt 

CHOROBĘ, .. ~ 
t ' 

a nie możecie znaJeść pomocy to nie 
traćcie nadziei , ale udajcie się do 

WIE6. NEUMf\N'f\. 
r'~ ECZY on 1,kutecznie reumatyzm, 
Uv niestrawność, słabcść nerwową, 

szel. zaziąbienie, plucie krwi, ast
mę. bóle w krzyżach, bóle głowy, bóle w 

bokach, słabość i bóle w piersiach. opuchłe i holące nogi, 
12oty nocne, bicie s erca, brak apnytu, kurtze, spazmy, rry 
szcze, różne choroby skórne, bezsenność, wonity, bifgunkę 
i zatwardzenie, choroby nerek i wątroby, oraz wszystkie 
słabości niewiast i dzieci . 

Opiszcie chorobę swą dokładnie, a natychmiast o
trzymacie odpowiecl i i książeczkę dla cierpiących. Załącz 
2 centowy znaczek pocztowy. 

~'!'~ ~~~~ 

Nie odwlekaj jednego dnia, ale pisz dzisiaj do 

REV. NEWNIAN 
1361 W. Lake St., Chicago, 111' s. 

Zgłaszając si ę wymieńcie '•Przewodnik Adresowy". 



mitbigan Sa~ings Bank 
Założony w ro ku 1877. 

Na rogu Griswold i Fort ul. 
Filia na rogu Michigan i 34 ulicy, 

której manażerem jest nasz rodak 

ob. Jakób Kronk. 

Za-łatwiamy wszelkie interesa bankowe sumiennie l rzetelnie. 
Płacimy 3 procent od depozytów oszcządności. 

Kapitał $ 2 s o. ooo. oo. 
Nadwyżka i zarobki $ r6o,ooo.oo. _. 

U~ZĘ DNICY: 

GEORGE PECK 
CllAS. C. JE l\ S 
J AS. D. STAXDISII 
GEORGE \VI LEY 
HlTGII R. BURNS 

Prezydent. 
Vice· Prezydent. 
Vice-Prezyd ent. 

Kasyer. 
Zastępca Kasyera. 

DY~EKTO ~ZY : 

LE~I W. BOWEN. 
(' M Bl ' RTON. 
. JOIIN B FOllD, 
n. i\1. FEl: nr, .JR., 
W. ,J, OH\\, 

.r A :IIBH H. liOLDEK. 

kasyt>r D. 1\J. Fen·y & Co. 
Burton's .\bstract Ołllce 

Vic<'-prez. Michigan Alkuli Co . 
Sokretarz D. 1\I. FNTY & Oo. 

Grny & Gray 
Biuro Itealue 

,J i\ ~ l EH l N <i LIH, Kasy et· Alll li.'r ican Blowct· Oo. 
Ul L\ H L lo::-\ (' , .JJ<:NK::i, P r Pzes Jenks & 1\fuir .M'fg. Co. 
M . . r. i\{{} f{ PH Y, Prezydt>OL Murpll~ Ohair Co. 
'1' 11 0:-i. N J•:1\L, Hc>kr. t\c·me Wbite Leatl & Color Works 
GIWlH'lE PJ~(;K, Prezydent. 
li • •Y'I' l'OHT, Wilkinson, P ost & Oxtoby 
JO li ~ 'l' Hl L\\\' , Yicc-prezydenL First Nn.tlona l Bank 
J J>. H'I'A N lllHJI , S··kr. i kas. Rammond-Standish Co. 
FUEDJmlt' ~lo'. H \~!<'ORD. Sel\r. Eecurity Trust Co. 
M f, W J L LI.\ :l f 'i, Pt·l'z<'s Commerciał Nationa,l Bank 
(;EOlH:E WILE\ , ka..,yl:'r. 

RODACY POPIERAJMY TYCH, KTÓRZY NAS PO
P IERAJĄ! 

Michigan S. B. popierając nas, zasługuje na nasze poparcie 



GODŁO POLSKI. 

Przewodnik Adresowy i Historya Osady 
P olskiej w Detroit, Mich. 
- WYDAŁ -

WINCENTY SMOŁCZYŃSKI. 

Drukował Marcin J. Burzynski. 

,_ 



Główna Agencya Kart Okrętowych; . 
WYSYŁKA PIENIĘDZY. 

Sprzedaje karty okrę
t owe na ws zys tkie linie 
wodne. Wysyła pienią
dze do kraju szybko i po 
najtai•szej cenie. 

KTO MA DO ZAŁATWIENIA 
Interesa prawne i woj8kowe w starym kraju, niecha j 

dokładnie opisze swą sprawę i list zaadresuje: 

M . E. RAUTENBERG, 
1210 JUNCTION AVENUE. DETROI T , MIC H . 

Biuro moje ~ałcttwia i prze~yła wprost do !'ądó" kra
jowych wsztlkie Skarg i, P rocesa i ~pr~wy Gruntowe. 
Sporządzamy Pelnomocnictwa,Kontrakty kuptt.o l !-JII ze; 
daży, Zapisy, Skrypta dłużne. wydc stajemy na\\'t t z:1d:tw 
nione Spadki, ściąs.{amy z kraju wszelkie długi i n dc·żnt ś• i 
oraz pieniądze z depozytów sądowych. Intabulujemy po· 
życzone pieniąd7.t, Oszczędności umieszcz:.my w bankach 
krajowych na 4 prot:ent, a wszelkie dokumf'nta załalwiamy 
według przepisanych ustaw tak. że tnają Moc Prawną i 
Ważność w starym kraju. 

KTO CHCE ODBYĆ ASENTERUNEK 
w Ameryce, aby s i<G uchronić od nadsługiwania i dotkliwych kar, na 
jakie byłby n~r<t2ony po powrocie do kraju, kto chce być uwolnionym 
od ĆWlCZEt i KONTRO::...l na przysz~ość, lub kto zaniedbał tego 
dawniej uczynić niechaj pisze do mnie. 

Biuro moje jest Odpowiedzialne, d la tego we wszystkich spra
wach krajowych nale2y si<G tylko do mn1e udawać. 

O ka2dym wypadku gwałtownej ś mierci lub kalectwa przy ro
bocie z winy fabryl<i, donosić mi celem wydostania Odszkodowania . 

M. E. RAUTENBERG, 
DWł\ BIUłłł\ W DETfł·OIT , MIGł\luł\N; 

121 O JUNCTION AVENUE, 831 ST. AUBIN AVENUE 
N&rotolk lllcblgao. A\'O, Telefon We~t 1064. Obok ko>clołs ~w. WoJcteeba. Tel. Rldge 129S, 
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ł r· 
ł ~Przewodnik Adresowy~ ł 
ł Firm Polskich w Detroit, Mich. ł 
ł ORAZ ł 
ł H istorya Osady i Parafij ł 

ł Połskich w tern mieście. ł 

ł KSIĄZKA PAMIĄTKOWA ł 
ł Z ŻYCIA POLAKÓW NA OBCZYŻNIE. ł 

ł B .R.OK 1907 B ł 
ł CENA $1.25. ł 

ł ~ ~ Polish ~ ~ ł 

ł Busin~ss Dir~ttory ł 
ł for D~troll, mlcb. ł 
ł . ł 
.( WYD A NY STARA NIE.M ~ 

~ WINCENTEGO SMOŁCZYŃSKIEGO, ~ 

ł 512 Canlie~"'~:::·,.~.~~'~:~~~~~:."~~~~·· U. S. A. ł 
-~~~~~~~~~~-
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Ramy! Obrazy! Książki! 
NAJWIĘKSZY POLSKI SKŁAD 

Ram , Krzyżów, Szkałerzy, Obrazów, Figur, Różak·tców, 
Książek do nabożet'tstwa i powieściowyc h . 

i wszelkich innych artykułów rel igijny< h. 

NAJWIĘKSZY \YY8ÓR fii\łl" Oprawa witńców i obrazów 
CENY NAJNIZ-3ZE. ".. specyalność. 

Józef Kossakiewicz, 
892 ST. AUBJN AVE. Blisko pobkiego St minaryum . 

JCN 'fl" '89 

Jl\elin i @u~0w~ki, !JI" 

WIELKI SKŁAD 
~l( 

Mebli, Pieców, Dywanów i Chodników 
Ubrań Męzkich i Bielizny. 

CE ry PRZYSTI~PN E . 

• 
427, 429 i 43l CanHeld A venue, E. 

IGNACY PASIECZNY 
Skład Ubrań i Konfekcyi Męzkiej 
=========~-=:--::-:-:-=-- -

Najmodniejsze ubra .. 
nia sezonowe. 

robota ręczna , 
materyały wełniane. 

Narożnik Russell i Garfield ul, 

AlUMNI MEMORIAL liBRARY ' 
ST. MARY'S COllEGE 

ORCHARD LAKE. MICH. 48033 

\ 

I 
] 



• 

3 

Mknę. fale czasu po życlowt>j toni, 
Co przeszło, nie \\TIIC:t nfcstet.Y •••... 
Jak wiatr gdy pr:~;emknie po f,/.I'I"Ok"ej hlonl 
I we;;t<·hnle i pad nie u lllCty. 

SŁOWO 

1\Iy, jako wichry blęd?.imy po'" leclt>, 
Jak stt>p6w olbrzymich plonlit>nic-
A kiedy burza wszystko 1. oczu zmii'Cif', 
Niech chociaż zoslanit· w~>pomuicnlt• .. ... . 

WSTĘPNE. 

@ RZYP.\TRUJ .~C się z bliska życiu tut ejszej Polonii, nic można 
U b~lo nie zat~ważyć, t~ rozwojowi ?sady polskiej w J?<troit 

Wh:lt brakuje, że życiC to\\·arr.ysloe chroma. i e roz" ÓJ prze. 
mysłu i handlu polsł,iego wiele pozos ta11 ia do lyczcnia, że wrl!szcie 
brak nam całc:-go szeregu instytucyi powal nyth, które stworzyć nie 
jest rzeczą zbyt trudną, a które są koniecznością niczl>~tdną, jtśli chce· 
my utr:tymać naszą narodowc.ść, Jeśli marzymy o dorównaniu chociaż 
by w cz~śc i narodowości om innym , dawnif-j tu osiad lym i !.:piej za
gospodarowanym. 

By z łemu choc iaż w częśc i zaradzić , a wła ściwie by rozbudzit< ini· 
cyatywcc, myś l twórczą w naszyc h szt-regach, by zach~cit do wysiłku 

na ws zell<ie m polu, podnitść ducha, zesta\\ ic s ily nasze i w~ l\a7o ć kil
ka najważniej szych potrzeb , 1-tó re powinny l yć ceiL m na s~:yc h zabie
gów - wydale m nini e::j szt: dzieło . N ie u!t'ga '' 'llpłiwości, ic jes t 
o no do pie:: ro zadatkiem tego, co być powinno. ale wobec trudnych 
warunków, dumny je5tc rn, że i tego dokona ć moglem. \iVie rzct, i.e 
garś<' ziarn zd rowych, rz uconyc h w ma jem dzicJlw, padnic na po. 
datn ą g l eb~ , te zach~ta i wskazane J,ie runki znajdą uznanic i iyclli wy 
oddJ. wi ~tk w sercach tych jednostek, które pragną pracować dla s pole
czclistwa, które cho< iaż jed ną dorzucon~ c<'giell<l! dolm·j woli i dobre· 
go czynu, starają się ut11 ierd zić podwaliny pod prt.yszlcść natodo\\ą i 
społeczną dalszych pokoleń , dzi:!sią.tek tysi'i_cy wygnańców, k tórym na 
drugiej pół kuli , za oceanem, przyszło szukać kawałka chleba i dachu 
nad głową. 

l 
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\h' ierzę w to, że dz ieło moje dozna życzliwego przyjęcia, a nawet 
pozwalam sobie twierd z·ić że dokona ono przewrotu chociażby częś· 

c iowego w dotychcz.asowych zapatrywan iach, że pokruszy lody obo
jętności, że nas skupi, zespoli i poprowadzi ogół Polo nii w Detroit na 
nowe drogi rozwoju i dopomoże do zdobycia względ nego dobrobytu. 
Po drugie dzieło to jP.s t cenn ą pamiąt ką dla l;aźdego- jest obraze:m 
naszego s tanowiska spolecznego wśród amerykanów, jest niez bitym 
dowodem naszej ży,,·otnośc i narod O\\ ~j, a dla przyszlych his toryl,ów 
mieć będzie niespoślednią wartość h istoryczną . U"'Zg l ęd niaj ą_.:; prÓCZ 
tego fakt, że pie rwsze g rupy polaków zaczęly przyby ,, ać do Detroit 
około roku r857 , słusznie naz,,·ać mogę książl•ę nin i t' jszą dzidero ju
bileuszowym Z okazy j 50· letni ego istnienia Ol:ady pols ki ej W mi·tŚcie 

D~tro i t. Dla t t!go z d:.1mą puszczam ją w świa t, zapomi nając o t ru· 
dach i mozołach, o przycinkach i sarkastyczn ych U\\agacb , kt óre nie 
jednokrotnie mnie dotykały. Vvierząc w to, że wobec spoh-e<..eńst\\ a 
speiniam dobry uczynek, że dzido to rozprószy ni ejedne c i•:mności, 

że będzie pomnikiem 50 letniego dorobku naszej osady, dol n\ alem do 
końca i dzieło wydałem. 

W. SMOŁCZYŃ ::>K l 

wydawca 

PRZE WODNIKA. 

l 
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RZU'I" OKA 
w ogólności , na dzieje emigracyi polskiej 

w Stanach Zjednoczonych. 

@ O i\11 MO tego, ie jedyn em zadaniPro nini ejszego dzieJa jest hi
U s torya rozwoju i przemysłu osady pols kiej w mieście De-

troit, dla jaśniejszego obrazu i nawiązania opisu do przy
czyn, jakie były powod em emigracyi pol s l<iej do S tan ów Zjednotzo
nych, muszę rzucić ol<iem na dzieje emigracyi polskiej w Ameryc.e w 

ogólnem znaczeniu. 
Od najdawniejszych czasów brzegi Ameryki nie obce byJy pola

kom. Są nawet podan;a, że niejal<i Jan z Kolna, bctdący w służbie dui'1· 
skicj, zawinął na swym okręcie do Ameryki o kilkanaśc ie lat wcześ
niej przed przybyciem Kolumba i wylądo\\'ał na półwyspie Labrador. 
1\roniki washingtońskie st w i erdz&ją, ze polacy przybywali do Ameryki 
w wiekach szestnastym i siedmnastym, czego ży"ym pomnil,iem są; 

pokolenia Zubrzyckicb i Zborowskicb , którt: <iodać wypada, powoli 
zaczynają s ię jeśli jul nie pol5.zczyć, to przynajmni~j nabierać przelw 
nania, J.e nalelą do widkiego narodu polskiego. Szczególnie rodziny 
Zborowskicb, potomkowie Krys:: tofa Z boro\\ s l<iego, który przed 
gniewem króla polskiego, Stefana Batorego, schronił się najpie rw do 
Anglii, a pói.nicj wywędrował do Ameryki, żywo zaczynają się intere
sować losem s wej dawnej ojczyzny. 

\V ośmnastym wieku, po nieszczęsnyc h rozbiorach państ\\'a pol
s kiego, wielu polaków z rozpaczy poszło w ś wiat i w s wych wędrów
kach oparło s i ę aż o przyszJą ziemię Washing tona. Spotkali ich tutaj 
Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pulaski, gdy ni e mogąc na s wojej 
z iemi, przyszli wal czyć o wolność dzisiejszych S tanów Zjednoczonych. 
Tułacze ti zaciągali s ię pod sztandary Kościusz ki i Pufaskiego i je~k 
już wiemy z hist oryi, odeg rati wraz ze swy mi wodzami pierwszorzęd

n<t roi~. przyczyniaj1c się bardco znacznie do oswobodzenia ttgo 
kraju z pod panowania angiels kiego. 

Na samym pocz<ttku rg·stego wieku, Francya wysłała caly legion 
pol s kich ~olnierzy na wyspę San Domingo, polo~oną ni e>dale lw brze· 
gów Am eryki, by w.1lczyli z pow.;tańcami, główn i e murzynami. któ· 
rzy nie ?yczyli sob ie opieki francuskiej. Polacy. zawsze pc 11 ni, ~e 

Francya odwdzięczy się im ZOl wyświadczone usługi, poszli, a któ rzy 
nie zginęli w j)Otyczkacb , nie pomarli na zoltą febrę, dostali się na 
stały ląd Ameryki, by tu s pokojniej dokonać żywota. 

Po polskiem powstan iu w roku 1830- 3 r przybyJo do Stanów 
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Zjednoczonych kilkas~::t polskich emigrantów, skompromitowanych po· 
litycznie wobec pal1stw zaborczych, a względnie zaborczego rz'ldu 
rosyjskiego, ale c i emigranci, nieznalazłszy tutaj punktu oparcia na 
narodowym gruucie polskim, sami się wynarodowili, a dz ieci i wnuko
Wie tych polskich em igrantów są; już w całem tego słowa znaczeniu 
amerykanami, niemówiącymi, nierozumiejącymi i nieczująceroi po 
polsku. 

Potomkowie tych emigrantów nie mają ni..:: wspólnego z amt rykalt 
s ką Polonią i tylko polskie nazwis ka, o ile ich s ię niewy parli do tego 
czasu, św iadczą o te rn, że pochodzą z polskich rodziców. Późniejsza 

e migracya polska zac:t.ęła pr:t.ybywać do Stanów Zjednoczonych po 
wypl>dkach w r. 1848- a s:t.czegól niej po upadku węgierskiego pow 
stania, w któ rych to wypadkach polat;y odegrali tak wat-ną a znal<o
mitf! rol<t. 

L ecz i po drugiej emigracyi politycznej pozostały zal edwie tylko 
ś lady, a s yn lub wnuk owego emigranta po roku 1848 zazwyczaj jest 
wynarodowiony i odsuwa s ię od polaków. Mało który z nich mówi 
lub rozum i po pols iw i i adue serdeczne nici nie łączą go :t. Ojczyzną 

jego ojc.Jw. Polityczna cmigracya polska najliczniej jednak zaczęł~ 
przybywać po powstaniu z r863 r., ale i z tych we te ranów pozostały 
tylko nicliczne jedn ostki, a wieksześć z nich prawie zupełnie wynaro· 
dowiła swe dzieci . D ziwna i nadzwyczaj podpadająca pod oczy zaszła 
" nich zmiana. 

P olscy e migranci polityczni byli t o ludzie, zaliczający się do naj
wilikst.ych i najgorliwszych patryotów, a jednak przed amerykaniza· 
cyą nie mog li uchronić nie tylko s wych dzieci, ale nawe t i sit:bie sa
mych. 

Przybywszy do Stanów Zjednoczonych i osiadłszy na ziem i Wash
ingto na, :uządzili się tak, jakby im najspieszniej było z.rzucić z siebie 
polską skórft, a przyoblec s ię w amerykańską. Czy ich zraziło 
niepowodzenie , czy upadli na duchu i stracili wiarę w siebie i przy. 
s~lość l) o ls ki, o tem nie wiemy, al e koniec końcem w Ameryce odt:
g rali taką ro lę , jal<by im było bardzo pilno zrzucić gniotący ich cię· 
?.a r z piers i. 

l gdyby do Am eryki byl i przybywali sami polRcy emigran ci, 
s kompromitowani politycznie wobec zaborczych rządów, to dzisiaj nie 
mielibyśmy amerykańs kiej Polonii. Komu zawdzięczamy to, że is t
ni eje Polonia w Amt>ryce i że znana jest jako czwarta dzielnica Polski ? 
To zawdzięczamy tylko s iermiężnej rzeszy, temu pelskiemu chłopu, 
któ •y przybył tutaj dla poprawienia sobie mate ryalnego bytu , dla 
chleba. T en pols l.i chłop nie wyparł się swej narodowości i wzniósł 
jej sztandar wy~oko, 

Gdyby nie polski chJop, nie mogl i byśmy dzisiaj mówić o aroery 
kańskicj Połon ii, licząc z górą dwa i pół miliona dusz. Polscy emi
granci polityczni nie mogli s ię oprzeć amerykanizacyjnym żywiołom, 
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bo przybyli tutaj pod wraleniem okropn)Cb cio~ów, zadanyc h P olsce, 
zmiatdzeni na duchu, a przybywając ~tosunkowo" malej liczbie, za
pewne zrzekli się dal~zycb usiJowan, niepodobnych do przeprowadze
nia, na korzyść własnego losu, spokojniejszego i "ygodniejszego by
tu, który, by zdobyć, wypadało poddać się otaczając) m wpl) wom i 
zapomnieć o przeszJości. Prócz tfgo emigran<i poli tyczni, ju2 w Eu
ropie zara2cni liberalizmem, ktory zwłaszcza za etasów napoleońskich, 
a póiniej za etasów istnienia Królestwa I<on greso\\ ego niepodzielnie 
w Polsce pa no\\ al. mało mieli wiary w siebie, wiary '' Boga, a zatem 
i w słuszność sp rawy polskiej, wobec cz~go w przyszłość Polski zupeł
nie zwątpili, co si~ l eż najl epiej pr?.y<..zyni ło do szybkiej ich ameryl<a
nizacyi. 

Tak wictc najlepsi syrowie Polski, którzy nie mogli przeboleć u
padku ojczyzny, zwątp i wszy w-:: wszystl<e, przeszli w ducha i h ew 
oqywalcli Now0go Świata, przt.ważnie raz na zc.wsz,~ przepa dając 
dla Polski. 

W prawdzie tu i ówdzie wnukowie i prawnuko,,ic tych nicszczę
śliwych tułacz(nv, pod wplywcm obecnych stosu nków w Europie przy
pominają sobie, że dziadowie ich byli polakami, zaczynają badać dzieje 
Polski, a nawt!t brać udzial w życiu tutej~zej Polonii lub na wiąz) wać 
stosunki bezpośrednie z Polską, ale są to wypadki nieliczne i strat po 
nies ionych przez polskość na rzecz Stanów Zjednoczonych, nigdy nie 
wynagrod zą . Nie uległa jednak amerykanizaqi emigraqa J-Ó1.nit:'j
sza, rekrutująca si~ z włościan polskich. Ostal si~ chlop polski, bo 
wierzyl i wierzy mocno, że jest Bóg na ni ebie, że I<ościół katolicki, 
którego jest członkiem, jest zaJożony przez Chrystusa Pana i i.e pr~
dzej, :zy póZniej b~dzie \\ ymierzoną, podobnie jak kat de mu czlo" i<.
kowi tak i narodom, sprawiedliwość i że ta sprawicdliwoU prz) padnie 
i polakom w udziale. 

Mo:ł.na mi.;ć róiue zapatrywania, ale przyznać ttzeba, źe \\Jaśnie 
ta si'n 1 wiara u polskiego chłopa staJa się podstawą egzyst<:ncyi, :!e 
tak si~ wyrazimy, spoleczellstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych. 
Wprawdzie dodać do tego wypada także konserwatyzm, czyli d<!l.
ność zachowawczą form społecznych i życiowy u polsk irgo chl opa i 
to konse rwatyzm tak silny, jak w żadn~::j klasie narodu pclskicgo, ale 
wiara by}a pierwszą podstawą i dźwignią_. 

Pierwsza em igracya chJopska, złożona ze ślą_ za l, ów, p t Z) hy la po 
roku x8so do Texas. Przybyta ich nie wielka ga rstka, alt: skoro tyl
ko ci prawdziwi pionierzy polscy znaleźli s i ~t na mit'jscu, uczuli zaraz 
brak polskiego kościoła i polskiego ksi~dza, a więc rą, zo i ochoczo 
zebrali się do wybudowania świątyni Pańskiej i postarali się o pol
skiego kapJana. 

Za tą garstką .;migrantów-chlopów, przybyły dalsze gromacly, 
Amerykanie przyjmowali ich z otwartemi ręl\ami, gdyż dobn-go ro
botnika był brak wielki, a przekonali się rychło ametykanie, ?.c nie
ma lepszego robotnika nad polaka, a względnie polskiego chłopa. 
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Bywało bowiem , że omerykanie z wdzięcżnc ści :tn cddnn e u
sł ugi pols l<ic w wojnic o nieporlległość Sto nów ZjNłnoczonych , 
obdarza li polskich emig rant ó w polityczną ziemią, a nawet funclu 
szamina pi e rw sze począt l; i , ale emigranci p o lityczni porzuc:tli 
zi<'mię i uci<'lwli do m iast . T o zraziło cok o lwitlc amcry lwnów d o
póki nic po?JHtli pracowitego i s umiennego chlopn polsl<icgo. 

\\' łaśu ic w tych czasach rabunkowa gosporlo rka rządu austry 
acJ; iego w Gal icy i, l<tó ry tyllw da rł ~kórę z ludnośc i poiFk itj , ale 
nic w znmia n nie daw~.ł tal< że kwitnącą i ~· zględ nic boga l<} da w 

nitj t ą część PQJ.;ki zubożył calkowirie - dalej u<'is k o kro pny po d 
zabo rem rosyj .;J\i cm i p olityka Dismarka wraz z jego praworn i 
nwjowc mi po d za b o rem prus l;im dokonoły teg o , że nie tylko lud 
po ls ki, :-~ I e i rękod z ielnicy znczęli tłumnie wyjddżać do Amery ki
b o rzą<ly z:tbo rtze wszystko za brały, nie pozwalnjąc po la kom w 

ich własnym k•·;~j u zdob) ć kęsn c hleba, by t<· m szy bciej ich znis?.
C7._, ć i ca lkow ic!c nj nr7.mić. R ównocześnie nil mai a mer y k nnic po 
znaws zy wartość polskiego ro bot. .ilw, rozpuścil i setki nge nt ó w 
po Polsce,którzy lud w ieśniacz_v i r z • miel śn iczy zac~ęli nanunviać 

d o wędrówki za ocea n , obiecnjac mu złote góry i niestworzone 
rzeczy. 

Bity, m nl t re t ownny i prześladowany lud pnlski , a p r ó<'z tego 
przez z:thorcó\\' ogrnbiony ze w szystl<iego, cltd 5 ię skusić n n m o
wo Jll i pnśl' il !' i ~\\' nicznane krnje. f'i c r\\'szy m wychcłźcom ciężko 

by J,, i trudno w ohcym kraju,a le ryc-hł o w Amc•·yc<' tyle powst<d o 
fabryk, wprost prosi li s ię właściciele tychże , hy robo ·tn ik polski 
prncow:tł . Ten clnhrobyt nie trwał wprawd zie długo, a le \Y)'Star 
czy i, by prz_vby li ,śl.'iągnęli swoje r odziny a nawet krewnych i zna
jomych. To spowodownło emi gracyę tłumną. 

l'o la c_v, g-clzietylko znaleźli po temu sposobność,organizowali 
\\'bs nc po ls l;ic pr~rr~fie i budowali \Yłasne polski e !wścioły i szk o
ł _v, co im pr7._,·ciwdzil o nieraz z wielką tn;dności ą. Nier:1z ~ami 
ni e mieli co jeść, a zabiera li s ię z ostatu im wysiłkiem d o budowy 
lwśr i 61k a, n botlnj c:h oc iażby skromnej kapliczki . Wiele, bard zo 
wi ~: l c r:tzy zbyw:d o im niety lko na materya lnych funduszach ale 
i nwr:dnem popa rciu , <t mamy nader liczne przy kłacly, że właśnie 
ze strony ty(:h , którzy im po~·inni prz~-j ść w p omoc, spotykało 
ich wicdl~Cc ni e i go rzkie rozczarowaniE-. W niejednej osadzie ze
br:do się sto, s topi\'ćdziesiąt lub dwieście ro d zin polkich ,a dobrze 
myślący pola cy osądzi li ,że byłby już czas do zorga ni zowania po l
skioj parufii i wy budowania polskiego kościoła. 

Wybrali więc k o mitet i wysłali go do księilza biskupa z proś-

l 
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bą, aby im przysłał jakiego polskiego księdza, ktńryhy się zajął 
zorgn ni zowanicm polskiej parafii. 

Ksiądz biskup, irlandczyk, a niekiedy niemiec, uprzedzony do 
polaków, pooc,·iada im,że ,,. tej miejscowości istn ieje irłandzJ,i lub 
niemiecki katolicki kościół,a więc i pnlacy mogą do niego należ( Ć. 

Rnzchodziło się bowiem irlandzkim lub niemieckim biskupom 
by polacy coraz tłumniej przybywający, nie tworzyli własnych 
kościo lów,a tem samem osobnego społeczeństwa,a le by łączylisię 
z p::u·llna tHtmi innych narodowości, n·skutek czego zwiększyliby 
powagę i siłę hiernrchii kościelnej, składającej się z irlandezyków, 
a po częś<.:i niemców, a co rów nież ważnem,\v ciągłem obcowaniu 
z in nonarodowcami prędzej by s ię wynarodowili . 

Jck naknwoż chłopek polski postanowił w A merycc chwalić 
Punn noga iJO polsim i nie spoczął tak długo, dopóki ni e sta nął 
u celu swych życzet1. Staw:ano mu niezliczo;·c przeszkody, bisku
pi njryscy czy n:li trudności niemalniepvkonone, ll le ch łop polski 
si~ uparł i th1kaza ł swego. Za pierwszym k ościółkic m polskim 
powstał drugi,trzeci, cz\\·arty itd.,a w miarę tego jak emigrował 
lud siermiężny z kraju do Stanów Zjednoczonych, w różnych miej
scowo~ciach powstawa ł." polskie kościoły i szkoły idzisinj mamy 
już w Amer.)CC z górą 560. polskich kościołów, z których bardzo 
wiele nie ust~tpuje w niczem, cawet u ajws1)anialszym katedrom. 
Lud polski, nwjąc na swem czele z początku tylko lwpł:lt.ów, n 
póini<'j nicliczną intcligcncyę. organizował si~ s:1111 i daisinj jest 
takjuż zorganizowany, jak każdt: inna narych)\\"OŚĆ na obczyź
nie. Ten poL-ki Ind dokonał prawdziwych cudów, bn polski ma
jąt<'k, włożony w polskie kościoły i :::zko ły parafinlne b<~rlynnki, 
zaldady naukowe, domy przytułku, szpita le itp, przenosi jnż 50 
milionów dol<lrów,czyli okolo 200 mi lionów pruskich marek lub 
2fi0 milionów austryac],ieb koron. 

A trzeba tu i to jeszcze zanważ.rć, że ten lud, który ćlzie~iątki 

mili0n6w dolarów złoż_ył na ołtarzu r elig ijnym i narodowym, 
przyhył prawie hez g rosza i nieraz musia-ł sobie odejmować od 
.ust, aby dokot.ać tego, czego dokazał. 

Wiara jaką ten lud wyniósł z Ojczyzr.y, uchroniła go od wy
narodowienia, - od wynarodowienia uchronił go katolicki, Koś
ciół,a ten lud odcztnn=tjąc dobrodziejst\\·a,jakic zlała r.a niego ta 
noska instytucya, jest serdecznie i goraco do niej przyll ·iązany. 

Jeżeli rzymscy papieże a szczególniej Pius IX, mó\\;ąc o całej Pol
scc, wyrazi ł się: "Polonia semper fide lis '' ( Polska zawsze \\'ierna) 
to takie twierdzenie mogliby jeszcze z większą ścis łością~zastoso

wać do amerykańskiej Polouii. 
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I w tern leży wł.1śnie podstawa bytu społeczc 1htwa pol
skiego w Ameryce. Gdyby chłop polski nie Lyl się uparł, 

gdyby nie miał niczwykle silnej wiary i przywiązania do zwy· 
czajów i obyczajów swych ojcó,v, czyli gdyby nie był konser
watystą. Polonia w Ameryce nie byłaby nawet w dziesiątej 
części tcm , czem jest dzisiaj . 

Gdyby na podobne przeszkody przy organizowaniu para 
fij i budowic kościołów, natrafili katolicy innyth narcdc-wc.ś
ci, to zraziliby się i nictylko porzucili S\\ ój za miar, ale może 

nawet przeszliLy do jakiej protestanckiej H kty, co zrc ~zt ą 

zdarz;..to siQ bardzo często u innych. Tymczasem wiara sil
na ocaliła wyt:hodztwo polskie i dzisiaj pokolenia pol~kie, zro
dzone na ziemi amerykańskiej są polskie i da u~\g pozosta
ną polskie. 

Jednakowoż że tak jest a nie inaczej, zawdzięczać należy 
w równej mierze nielicznej wprawdzie. aie w przeważnej czę
ści owianej duchem patr~ etycznym inteligencyi polskie-j któ 
raz różnych powodów znalazła się także w Ameryce. 

Wiadomo bowiem, że prócz przywiązania do wiary ojców 
i zwyczajów ojczystych, chłop polski nie mógl wynieść ze 
starego kraju nietylko patryotyzm u ale bardzc., często nawet 
świad0mości narodowej. 

W spętanej kajdanami Polsce nie wolno było ue zyc po 
polsku. P od zaborami pruskim i rosyjskim nie wolno było 
nawet mówić po połskn, a co dopiero nauczać gdzifż więr. ten 
biedny wtościanin lub robotnik polski miał s ię dowiedzieć 

czem h) ta Polska, kiedy go nawet pisa ć i czytać uczyć nie 
było wolno. W Galicyi rówmeż rząd austryacki ta k post ę

powa·t. by chłop polski był najciemniejszym pod słoi'ICe!o,by 
wyraz '·Polska" był dla niego jakiero ś straszydłem. Wpraw
d zie nauczano tajnie, ale owoce musiały być bardzo skromne, 
gdyż nauczania tego nie można było rozwinąć am rozszerzyć 
na wsie i mia~teczka. Co więc ojciec i dziad o Polsce opo
wiadał, tyle wiedziano o swej ojczyźnie i z tym malu tkim 
zasobem św iadomości naro:iowej przybyły masy ludu pols
kiego w kraj 0bcy. 

Skoro j ednakże garstka inteJjgencyi polskiej w Ameryce 
spostrzegła, że lud polski zaczyna się łączyć w parafie, pos
tanowi ła ten lud rzucon y na łaskę losu uświadomi ć. Były w 
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tej inteligencyi i w szeregach księży polskich jednostki tęgie, 
pclne rozumu i poświęcenia, ale b) ly także słabe, które wy
bra ly niezbyt pro-:;te drogi a tern samem utrudnialy pracę po 
myślnie prowadzoną przez drugich Jedni-łkowoż praca nad 
OŚ\\.iatą postępowała. Pr7.y kazd< j nie-mal para fi powstawa
ły biblioteki, kólk t narodo~~e i patryotyczne. Zaczęto ur zą
dz:.lć obchody narodowe: Styczniowe, Listopadowe, 3 M a ja, 
na któryc h tlómaczono ludowi, cz<.m byl..t Polska, uczono 
historyi, krzepiono myślą. że wielka ojrz) zna na~ za nie zgi
n~ lt. Z::~ciekawiony lud zaczai czytać książki pohkie, pols
kie gau ty i tfumnie ~aczą,J się garnąć do pulskich orga niza
cyi. Prasa polska w Ameryce, dzieło oświecenia i unarodo 
wienia polskich mas emigracyjnych prowadziła z zapal.em, 
rosły zatem sze r egi czytelników i powstawaly coraz to nowe 
pisma polski<", tak , że dzisiaj pism polskich w Stanach Zjed
noczonych liczymy 54, a wszystkie one razem wziąwszy ma 
ją przeszło 200 tysięcy płatnych abonentów a d rugie tyle czy 
telników, gdyż każda gazeta idzie jeszcze w drugie ręce. Ob
jaw to niezwykle pocieszający, któremu dorównuje zaledwie 
czytelnic two pod zaborem pru~ kim, także niez\\ ykle rozwi
ni ęte wśród mas włościańskich. 

Nic więc dziwnego, że ze wzrostem prasy polskitj w Sta
nach Zjednoczonych i to p rasy przeważnie na w::kroś patry
etycznej. rósł duch polski, rosło uświadomienie i dążność do 
jedności. \Vegetujące z początku organizacye polskie, za
częły rość jak na drożdżach i z trzech największych organi
zlcyi polskich, Związek Narodowy Polski, liczy dzisiaj 48 
tysięcy członków, Zjednoczenie Pol. Rz) msko Katolickie 26 
tysi~cy. Unia Pol::;ka przeseło 7 tysięcy a wliczając do niej 
należące kobiety. przeszlo 1 1 tysięcy. Pc ócz tfgo jest jesz
cee kilkanaście innych organizacyi polskich, liczących od ty
się~a do 5 tysictcy członków, jak Stowarzyszenie Palaków 
w Ameryce, Unia św. Józefa, itd., które razem wziąwszy, 
mają do 20 tysięcy członków. 

Daleko już idące uświadomienie narodowe musiale także 
nie zaniedbać pielęgnowania pieśni polskiej i również prze
nieść na ziemię Washingtona do osad po:skich ideały tak 
wsp<1niałej organizacyi, jak Sokół Polski. l dzisiaj Związek 
Śpiewaków Polskich w Ameryce to organizacya potężna, s kła 
dająca się z calego szeregu chórów i kół śpiewaczych, o 2 
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tysiącach członków, a Sokół Polski dumnie rozpościera skrzy 
dla do lo tu i ściele coraz to nowe gniazda, krzepi ducha pol
s kiego w m łodyc h pokoleniach, zrodzonych na ziemi amery
kańskiej. nie pozwalając im zapomnieć, że chociaż na obcej 
z ie mi zrodzone, nie przestały być polakami i muszą dźwigać 

na swych barkach obowiązki odziedziczone pu ojcach w służe 
niu ni c:szczęśl iwej ojczyźnie, czem wypadnie. Związek Soko 
lów Polskich w Stanach Zjednoczonych liczy dzisiaj do pi ę
ciu tysięcy c z łonkówczynnych a dwa ra zy tyle ma pod swą 
pieczą d zia twy pol~kiej. którą zaprawia do sokol ich lotó w. 

Dzisiaj rozrz uceni po Stanach Zjednoczonych polacy rze
czywiś :: ie sta li s i ę spoleczeństwem. Podwaliny rzucili ksi ę· 
ża; u świadomienia d okonal-a inteligencya przy pomocy kilku 
nastu prawdziwie dla sprawy polskiej pracuj ąt:ych kapłanów 

po ls kich. D z isiaj całe już :społecze1'1stwo polskie w Amery
ce coraz bard z iej pracuje nad sobą i p0godnc m c kic m sro
gląda w przysz łość . Szc zególnie ostatnie lata Fą okresc m 
gorączkowej d ziała ln ości całego społeczeMt\\'a na ka żd(:m 

polu. Za łożone przed Jaty Seminaryum polskie w Detroit, 
dzisiaj ju ż nie wystarcza. Organizacye polskie myślą o no
wych wyższych instytucyach polskich, które niebawem po
wstaną. Ulepszenie parafialnych szkół polskich jest zada
niem naj b li t.szem. Prócz tego powstają ochronki, szpitale 
polsk ie w Chicago. Milwaukee, Buffalu, D(. troi t, - Domy 
Polskie. które obok kościołów, ma ją być drugie mi twier dza
mi polskości i przybytkami ducha poh-kiego. De my te ma 
j<! skupiać towarzystwa podjednem dachem, zbliżać partye 
i obozy do jednego celu i wznosić w masy polskie życie to
warzyskie. 

Po większych ś rodowi-;kach polskich powstają nawtt Te 
atry narodowe, a osady polskie w Chicago i New Yorku po
sczyci ć s i ę już mogą trupami, jakie mogłyby wyst ępować na 
des kach teatrów starokrajowych. \V mniejszych osadach po 
wstaly towarzystwa dramatyczne, które siłami amatorskiemi 
wystawiają często nawet dosyć t rudne sztuki teatralne, prze 
ważnie jednakowoż o tre ści patryotycznej. I< ó łka literackie 
mnożą s i ę także i powoli tworzy si ę piśmiennic two polsko
amerykańskie, które rozporządza obecnie dosyć poważneroi 

t . 
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siłami. Ponownie okazuje się dążność do zorgani:~owonia ca
łej prasy polskiej przez odnowienie istniejacego dawniej S to
warzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce, k tóre jest 
p:dącą po trzebą Ogółem dążność N ganizacyjna przebija 
si ę na k1żdym kro ku. 

Pró.:z sc·jmó w politycznej organizacyi Związku Nar. Pol· 
sk i ego. prócz zlotów Sokolskich, zjażdów Śpiewaczych , !: <·j
m ó w ZjednOC'l.C nia Poi.H zym. I<at. i Unii r obkiE:j w J\m< ry 
ce, odbywanych prze z powpisz e organizacye co lat dwa, a 
za v:;ze przynoszących nowe reform y, nowe zodania do s peł

nienia i tu , bardzo \Vażną ro le w życi u społecze 1\ stwa pobko
amerykańs kiego odgrywa j ą kongresy Polsko E atolrcJ.:ie, urzą 
dtane przez Stowarzyszenie polskich księży świeckich i wszy
stkie kościelne organizacye i towarzystwa. Kongresy te prócz 
zadań dotyczących szkólnict wa parafialnego, utrzymania 
eolskiego Domu Emigracyjnego św. Józ<:fa w Nowym Yor
ku itd. ż tjmuj~ się także kwestyą biskupów polskich w Sta· 
:J;tch Zjednocz)nych. Podjęto już w tej nadz wyczaj ważnt-j 

dłl poltków sprawie starania, prośby polakó w z łOż) l1 Ojcu 
św osobna delegacya polska. któ ra wyjecha ł t do Hzym u, 
ale dotychczJ.s starania nie odniosły skutku. 

\\fprawdzie Ojciec św. wy:-łał do S::a nów Zjedn0czonyLh 
ks. ar_;y biskupJ. Symona, który zwiedzi! wszystkie wa żniej
sze osady pol~kie i zda ł o nas, j1knajlep.sze sprawozJanie, 
ale na razie- sh óńcz) lo się na tem, gdyż hierarchia kośc ic.:l 
na w Stan:tch Zjednoczony"· h. skbdająca ~i ~ z ~1j 1 ) szów i 
niemców, ze wszystki , h sił sprzeciwia s i ę mianowaniu pola
kó w biskupami Z':! wzg l ędów tych . że pobcy jeszcze powul
niej by s i ę wy narado wiali . P om imo tego Ducho wiC'1łs two i 
cJłe społecz 11 s two polskie dokhda starań. by o pó r ;1jrysz6w 
zl1mać i odnieść zwyci~ztwo. 

Spo ł ecz~ 1htwo pJiskie w Ameryce nie zapomn i a ło także 

odc.lać hołdu pamięci wielkich swych bolnteró w, n ajb;~ rd z icj 
związ:1nych z historyą amerykar1ską, a mianowirit: KllŚl iusz 
ki i Pultskicg·1. Z datkó w dubrowolnyLh wznitsiono ju ż 

po mniki 1\. uści uszce w Chicago. 1\lilwaukec i Clevcland,a w 
krótce ~t.tni c pomnik Kościuszki w \Va~lnngtonie, podczas 
gdy rzQd Stanó w Zjednoczonych zobowiązal sitt. dzi~ ki ~ ta-

,l 
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raniom polskim. uczcić pamięć Pułaskiego, przez postawie
n ic mu pomnika konnego w vVashingtonie. 

\V życiu palitycznem Stanów Zjednoczonych polacy,jako 
d ·.nt i pót milionawa rzesza, 7.a mały b!orą udział. 

T ylko w miastach Chicago, Milwaukee i South Bend po 
b cy, że tak powiemy, trzęsą polityk<} miej~ką, gdzieindziej 
pośrednie ty :k'> zajmują stJ.nowisk:J.. Lepiej sict powodzi 
pob kom w małych miJ.stcczkach, gdzie często więk~zość ra
dy miejskiej składa się z polaków. D o kongresu Sta nów 
Zjednoczonych nie udało się jeszt:ze polakom wysłać ani jed 
nego reprezentanta , natomiast w legis la turach paszczegól
Stanów zdobyli kilka krzeseł. 

Przemysł i handel dopiero w ostatnich kilku latach roz
winQl' sict w O·S<ldach polskich. Szczególnie młode pokolenia 
zrywają z zapn trywaniami ojców i rzucaj ą się w wir życia 
łnndlowcgo a na wet na przedsiębiorstwa fabryczn e. Na wzór 
a merykanów zaczynają polacy 1ączyć się w spół ki handlowe. 
TwurZ<! cot a:~. łic~niej -ze i poważniejsze i poważniejsze sto
W;lTZFzc::ia kupców. rękodzielników i przemyslo \\'ców, to 
jest zadatkiem lcpszt:j przyszlvści ekonomicznej dla r<Jkgo 
spc,JcrzcJb tw;t polskiego w St~nach ZjeJnoczonyc h. 

Ost:1tnic lat;:~ prócz tego zJznaczyly się dą:l. ności11 wśr (Ju 
P olt.ni : ~uncrybi1skicj do ściślejszego n::~wtązania stosunków 
ze sw;! ej . zy.wą w starym kraju. Żywe zaintere ;uwanic s i ę 
wydarzen iami w Polsce, dobrowolne opudatl·wwanic si~ wie 
lu t ·l\varzystw w celu z:lsilenia g roszem ~k:1rbu (\ ~:rod •)W( go 
w R J p per swylu, wreszcie ci ągle ofiary pi eni·<tż n c, ~k lJd~• Jte 
nJ cele pomocy na rodowej pod różnemi po-;taciami , s~ do
wode m, ż·~ mit JŚĆ ku Polsce, w wychod źcach pobki t h w A
meryce sta le wzrasta, z tmiast obni ż.:tć sit~ w miarct cJ luzszr go 
poby tu na obczyinic. I stało się to wszysLko jedynie tylko 
staraniem gar:.tki dzielnych kstęży r()b k ich. garstki intt Ji 
gcnC)·i i pracą u :;i l ną naci samym souą tph rzc~z ludu pol
skiego, którym na obczyźn ie przpzlv dopioo p czna\1 nć i u
czyć się, co to jest Połska. Poi ·Jżone zJsługi są wyłączną" łc.~s 
nością emigracyi. gd) ż została ona opuszczona przez s '' ych 
braci w ojczyźnie, oddana własnym siłom, na los szc?c,;śt i a, 
na Opatrzność Bożą. Że nie zginęła w morzu amer) kaniza-

l 

e 
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cyi, że potrafiła stać się spułeczeóstwem, to zawdzięcza jcdy 
nie hartowi d u< h::t, przemawiającej rzewnie do niej wielkiej 
przeszhśc i dziejowej i pracy nad siły jl dnostck, które 
przypbciły swe usiłowan i:1 wcześniejszą śmiercią. bo pra
ca ta nie b) ła ani blwą ani wdzięczną. 

Byliby śmy jednakowoż niesprawiedliwi, gdybyśmy sta
nowczo orzt kli, że bracia nasi za pomnicli o nas całbwicic i 
dobrowolnic zdali nas na z1traccnie. Owsz,_ m. w stolic:1ch 
dzielnic pol::;kich j tk \Varsz::twic, Lwowie, Krakowie i Poz
naniu myślano o nas, ale p Hno:y udzi el~ć nikt nam nie b) ł 
w st<J nic. bo c:Jh Polska jęcz,.tb pod ci<;ż.1rcm uci !:) ku puli
tyczn<'go lub <. konomicznego. \\'idz~c S\\'oj ą nic· moc, brJ.
cia nasi w Eur,1pic z góry z1 '"yrokowal i, że dla n~s nic ma 
ratunku i choc iaż z bólem serca, jednakowoż pogodzili si~ z 
l1 myś lą rvJ c żna powiedzieć, że tylko dla prze: konania s;ę 
jak długo konanie n:I.sze na ~",IJcz-yźnie potr\\'a , przybywali co 
nas z Europy jużto wy;:,!Jiky org;tn;zacyi, jużto pry'' atni go
śLie. którzy korzystając z pol ,ytu w Ameryce, odwicdz:li i 
p >lskic kulonie . Gościliśmy tu Przew. ~zambcl.tna papi<'s
ki<"go księdz·t \VawrzyniJka z Poz1ania, wi taliś rny pułk. 

;\] iłkow,jkicgo. dziel lCgo ~zermierz1 sprawy pobkicj i nestora 
pis1rzy polskich; bawi ł \\'Śród nas prof uniw(J'S) t• tu h\'< w
~kiego. Dunikcw ki i Karol L ew:tkowski, przybywai .J klika 
innych osobistości , ale losym naszym nic zajęto się w Euro
pie, będąc przekonania że ratune k w~zc; ki je~t ni(m<iliwy, 
że wczcś nit"j czy póź niej sk.:tzJn! je!: te śmy na zag ład<; . 

A przecil• ż pomimo najnickorzystni1 j· zych waru nków. w 
j ddch znalciliśmy s : ę w A mer) cc, rcm in~ o tego, ż\! w~zp·t

ko od samego począlku zdobywać przys-z ·ło ci~~ką pracą rąk, 

krwa wym potem i wysi łkien1 niesłychanym. pomimo tego nic 
poddaliśmy się i o poddar.iu się na rzcl'z ;11ncrykan :z1cyi nie 
myśl imy. O wsze m, co raz bardz:ej utr\\'ala się u nos m) śl, 

że jesteśmy spułccz t ństw( m cdr~bn e;m a J orouek za bi l gów 
cal ·go szeregu lat daje nam w::z·_lkic 1 rawa du podobn<.go 
twierdzenia. Z każdym rokit.:m uświadamiamy :- i ę coraz bar
dz iej z kaid) m rokiem rośnie na~ z dorubek nat odvwy i 
spoleczn )'. 

Przez dłllgic lata byliśmy tylko wyrobnikami, najmitami 
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d rugich, a teraz kiełkuje myśl. by wszystko, co zrobić jesteś. 

my\\ stanie, wykonywało wśród nas i nas, a ha~ lo: Swój d o 
swego! rozur zmiewJ coraz potęż niej. bo zadaniem naszem 
jes t, by się bogaci ć nawzajem przez siebie samyl h, iak tego 
żywym przykładem są żydzi. T o te ż r zuco ne ha~ la wydają 
ju ż pożądane owoce, a prócz całego s zeregu ins tylucy i, j a ki~ 
pows:ają wśród nas, w kilk u os:::tdach polskich poza kładano 

na wet banki pobkie, tak po trzebne dla naszego wyodrębrue
nia s ię ekynomicznego z pod przemożn ych wpływów ame
ry ka t1skich. 

Niech ta wiązanka myś li i pobieżnego skreś lenia d z ialal
ności naszej j tko społecze 11stwa pols kiego na obczyź nie, bę
dzie zl.chętą dla tych, którzy dotąd jeszcze odsuwają się od 
pracy wspólnej dl a dobra ogółu. Niech pamiętaj ą oni, że 

hi s lorya su rowo kiedyś osąd z i ich ospałość i lekceważenie, i 
kamieniem pot ępienia i :, łowami pogardy obrzuci ich pamięć. 

N i ech to dzieło będzie dla nich dowodem, że uczy nki. t a k 
spol~czeństwa całego jak poszczgólnych ludzi id ą pod ocenę 
przysziJ ch pokoleń, a historya robi poprawny rachunek su
mienia z dzial.dności min ionych pokol eń i nagradza wzmian 
ką zaszczytną tych, którzy na to za~lugują a karze opics?.a
rych nicwdzięcznych sy nów ojczyzny pogardą i na
pi ętno \'Jnierrt . Dzis iaj jeszcze czas zejść z faL,zywcj d rogi 
tym. kL órzy zapomnieli o obowiązkach wzgl ęd< m ojczyzny ! 
Prócz za prza r1ców polskości należy je:::zcze m· pomnieć o na
szych wadach ogólnych, któ re nas trapią i zagr<~ dzają nilm 
drogę w pr <' dszen1 d <lżeniu do wytkniętego cdu. \\' icl l\i m 
będziemy na rodl'11 i cudó w zdołamy d okazac w ;\ rm·ryte jf:!
żdi poz lJ ęu zicmy ::.ię trzech śmierte lnych l horó b, we zac) ch 
d olyL hcz:ts spo ł·~czność naszą. Choro bDmi tem i ~ ą: prywal<t, 
czy li przt kł.1danic \\' ł.tsnych, osobistyth ~praw i korz) śc i n ~d 

ogólne d obro narodu; - niezgoda zagrna j<!Ca życ iu n a~zc· n1u 

narodowemu na k ;>żdcm jego polu i -nadu żywanie woi nośc i, 

które ~rrawi~r . ż~ my. przy wyld i do do ś ll'pegn po:-lu~zn1-
stwa w Ojczyźnie- graniczącego niemal z wyz uci< 1n z w::.zrl 
kicj woli indywid ualnej.- ~tajemy ;)i<c tu , w kraju po" ~zc

ch nf'j swobody, zuch\\ alcami, niedająC) mi solą kiu o" ać, 

poprostu n ie chcemy nikogo słuchać ! \\' olno:jć przeołJJaża-

----_) 
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Weterani z Powstania r. 1863-4 w Przystulisku. 

TOWARZYSTWO PRZYTULISKA, UCZESTNIKÓW, 
POWSTANIA Z ROKU 1 863--ł w Krakowie 

załotone 19 lutego 1895 r. do L.48 15 inkorporowane. 
Celem Tow. jest nieść pomoc wete ranom nie zdolnym do pracy 

fi zyycznej a nie mającym dachu nad glową; i opieki. 
Towarzystwo to j~st s ubwencyowane przez Seim krajowy, Rady 

powiatowe i prawie wszystkie instytucye fi nan sowe. Czło nków hono
rowych wspierających i czynnych. T ow. Sol<ół Pols ki No. 3 1. z D et
roit .\1 ich. zasi la rocznym datkiem w l"vocie 5 dolarów, zaś Zw. S. P. 
pod~zas zlotn w dniach 4, s, 6 i 7 lipca 1907r. dał 25 dolarów. 
Zarząd T ow. j ~::s t nas t ęp uJący: p. p , Niewiaro\\'s ki WładysJaw 

prezes. J or,Jrtn Ja n, vice-prezes. Dr. B ednars ki Tad eusz, sekr. Jaksa 
Eus tachy i l<l~me nsi ewicz Edmund,skarbniki . L<oziat'l s ki Antoni gosp. 
Krzytanows ki S tanisl:\w i Popowski józef, komisya l<ontrolująca 

Grottger Jarosław, Kwicin::;ki Józ.ef,syn;!yki Pr4ytulis ka. D r. B eda ar 
ski T., Dr. \\'ąso wicz Zyg., i Dr. Wiłczynski Ludw ik lekarze Przyt. 

l 
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MARY AN B. STĘCZYŃSKI 
Obecny P rczc:s Zwi~z ku Na1 odowego Polskiego. 
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ROZAŃSKA l SZMIGIEL 

WIELKI SKŁAD 

llODNIARSKI 
l ŁOKCIOWY 

~ ~ 
Główny 

Skład To ... 
warów Bła

watnych, Płó
cien, flateryi na 

suknie, Kapeluszy 
damskich , Ubra•i 
dziecięcyc h i Konfekcyi 
męskiej. Ogromny za

pas wsze l kich matery i na 
suknie i Gotowych Ubiorów. 

Wszystkie nasze towary po
chodzą z najlepszych fa
bryk krajowych i może
my ręczyć że są pierw
szorzędnej dobroci i 

najnowszej mody, 
sprzedawane są 
zawsze po 
możliwie 
najniższej 

c e n i e. 
00. 
~ 

Jeżeli chcecie zaoszczędzać pieniądze na dobrych to
warach idźcie do popularnego składu: 

ROZAŃSH.A l SZMIGIEL 

'na rogu St. Auhin i Canfield: 
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NAoJWIEKSZY WYBł!>R l 
SKŁAD HARniONIJ 

l WSZELKICH INSTRUMENTert/1 
muzycznych w Ameryce 

po ceno.ch fabrycznych. Kto przysle 
adres i 2 centowa marke. otrz-yma Polski 

iiU$trowaoy katalog DAlL"f(). 

H enryk Scbunke, 
1080 BROAOWAY BUFFALO. •• f'• 
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my w samowolę. co jest ostatecznośc;ą ze wszech mia r zgub
ną. Wyleczmy s i ę z tego! wy leczmy s i ę z tych trzech sla
bości naszych. a em ig racya polska !,tanie ~ię godną swej 
stawnej. niezapomnia nej Ojczyzny. 

O Lo szkic. jaki musiałem nak rc ślić, c hcąc przystąpić do 
szczegółowych dziejów osady polskiej w mit ście Detroit i we
dług tez tego samego ch ro nologicznego porządku. lo r.naczy 
wm i ;1 rę jaks ię osada ta rozwija. kreślić będę j(·j historyę. 

J. E. Ks. ARCYBISKUP Fr. A. SYMON 

wyslann1k papieski do ameryka11skiej Polonii, w 

sprawie równouprawienia polsko-amerykań

skieg0 kl eru, w r . 19.)5 przyjmowany owa

cyjnie przez całą Polonię · · · · · · 
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Po pierwszorzędne i modne 

~ Ubrania ·i Ronf~kcy~ ~ 
dla Mężczyzn i Chłopców, idż do 

CENY UMIARKOWANE 

Narożnik Russell i Canfiełd ulic. 

MICHAŁ LESIŃSKI 
SKŁAD MĄKI 

w różnych ~atunkach orąz sl..>m) . siana 
i paszv d la bydb. i koni. 

Towary żelazne, farby, oleje, szkła, kit, 

także piasek, wapno i cyment. 

515-517 FOREST AVENUE. 

~ BRACIA OLEJNICZAK, ~ 
NAJWIĘKSZY SKŁAD 

.;~; WSZELKIEGO GATUNKU .;~-

R e peracya do bra i trwała. Cena zawsze Najqjż..,ze 

947 ST. AUBIN AVE. 

l 
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QE~l l N ,\HY U~ l Polskie w Detroit je~t znane nic tylko w 

@) całej Ameryce, alej we wszystkich krajach polskich. 
Insty tucya ta naukowa polska wydab już bardzo wie

le znakomitych ludzi, jako to: kapłanów. d~; ktorów, adwo
katów, ap tekarzy, kupców i wielu innych, zajmujących wy
')okie stanowiska wśród Polaków. 

Zanim przyst;wie do opisania samego Seminaryum po
zwol ę sol>ie skreśł1ć krótki życiorys jego założyciela śp. Ks. 
Józefa Dąbrowskiego. 

Śp. Ks. Józef D'}browski ujrzał świa tło dzienne dnia 13 
marca 1842 r. w Żółtańcach (w król. polskim) . Ezkoly po
bieraJ p)Czątkowo w gi!Dnazyum w Lu l>linic, a nastę'pn:c na 
wyższe kursa nauk przyrodniczych i 1n atematycznych udał 
się do Warszawy na uniwersytet . B) l to czas powstania 
r. 1863.64. 

Mlodzierz chwyciła za oręż. a wniej i młody Dąbrowski 
jako prawy polak, by spełnić obowiązek wzgittd{ m ojczyzn ,~ , 

wstąpił do obozu Mierosławs kiego w 1\all~kim i orał czyliny 
udz1al w walkacli z wrogami. P owstanie to jednak u padło, 

gdyż nie tylko że moskal był stokroć liczniejszy. po::;ia dał 
wszelkie za pasy Lroni , ale i c ścienne pa1istwa Au:.trya i l 'ru 
sy niszczyly co mogly, przLszkadzając przytem organizo" a
niu si ę polakoJJJ )Jo" scańcy z bólem serca pośli w rozsyJ ·ktz 
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tą myślą w sercach. że je~zcze godzina nie wybiła dla Polski 
by zruci ć pęta stuletniej niewoli, to też i Józ·f Dąbrowski 
powrócił do szkół w Drezdnie (w Saksonii) W r 1886 udał 
s1ę do Szwajcaryi, zapisał się jako słuchacz Lucemit a następ 
nie w Bernie. ·w r. 1887 wyjechał do Hzymu, k:lrmiąc się 
często chlebem pJaczu i kiclichem łez. Po odbyciu study-ów 
teologicznych w kolegium polskiem pod kierownictwem ks. 
Semeńki, C. R., otrzymał święcenia kapłań .... kie dnia (g.o 
sierpnia r. 1869. a r. 1870 wyjechał do Ameryki. Dalszy 
ciąg żywotaks Józefa Dąmbrowski ego przytaczam z "Hi
storyi" ks. Kruszki. który tak to opisuje: 

"l wiosną roku 1870 przy b) ł do Poland Cerner mąż po
słany p rze7. Boga, kapłan podówczas jei'z<ze młody. które
mu na i'llię był· ) J. Dąbrowski. ~ląż ten opatrznościuwy pełen 
energii, werwy. życia, rzutkości i przedsiębiorczości, miękką 
lecz silną dło:1ią ujął od razu :-ter rządów parafialnych w 
Poland Corner. Ze złem stlnie zakorzenienem i ;z. karczmami 
ks. Dąbrowski rozpoczął walkę na śmierć lub życie. Ile doś
wiadczył przykrości ze strony karczm:nzy i zhuntowanylh 
przez nich Judzi , tego by na wolowe j ~kórze nie spisał N i e 
widząc innego rć:ltunku dla polaków i dla parafii postanowił 

bu:iynki parafialne wraz z kościo}~;m przenic· ść na miejsce 
takie. gdzie by już karczmarze szkodzić nie mogli. B)ło to 
śmiałe przedsiewzięóe Jakoż mu się udało przekonać ogr:om 
ną większość parafian o potrzebie takiego przeniesi~nia. 
Przedstawił swój zamiar ówczesnem u (już Green I3ay'skie
mu) b1skupowi Melcher, który cal .m sercem pnpad myśl 
jego i wszelką przyrzeki pomoc. 

Zabrano się do dziel a natychmiast. Rozebrano kościół' i 
budynki i przeniesiono je o półtory mili na wschód od Pvland 
Corner na miejsce obecne, któremu od tąd nadano nazwe 
'•Polo11ia" 

Irlandczyk McAgleer darował tu na wlasność kościelną 
20 akrów gruntu. Do budowy kościoła w Polonii zuży to tylko 
część materyału z rozebranego kościoła. Wybudowano koś
ciół z drzewa i także takąż plebanię Salonistów i ich przy
przyjaciół ogarnęła tymczasem złość nie~łychana. 'Wy toczy 
li ks. biskupowi, ks. Dąbrowskiemu i parafii w P oloni i, (bo 

l 

l 
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i 
z fotografii sowtnsklego. 

Ks. Biskup 

Jego Exl. J. S. Foley. 
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taka nazwa została jej nadana od czasu przeprowadzki na 
nowe miejsce) proces, który atoli we wszystkich instacyach, 
a nawet w najwyższym stanowym sądzie w Madison prze
grali. U wagi to godne, że najwyższy sędzia, chociaz katoli
kiem nie byt, uzasadniając swój wyrok. w słowach dosadnych 
skarcił zuchwalstwo tych, którzy przeciw prawow tej" t.tdzy 
kościota burz) li się i przed ~ądy świel kie ją pocią~ali Jtsz· 
ks. Dąbrowski nie upora1 się z burzliwemi żywiołam i para
fia n, a już miał znowu do walczenia z innego rodzaju żywio
łem, żywiołem ognia. Elem€ntarne te klęski ognia spadły 
na parafię iedna za drugą - ku niemalej uciesze sa lunistów 
w Poland Corner. Najpierw w roku 1879 pleb::~nia się spa
li-ła do szczętu, lecz natychmiaf.t nową na jej gra zach wznie 
~iono. Aliści jeszcze proboszcz te j nowej nie zagrzał, a już 
następnego roku t88o i plebania i kuściół doszcz~tnie zgo
rzał, ks. Dąbrowski siedział jak Job z załamanemi rękoma 

na kupie niedClpalonych szczątek, wśród gruzów i pop:ołów. 

Nie upadał wszakże na dnchu. Sumą otrzyman ą od kom
panii ubezpieczeń oraz datkami dobrowolnie złożont mi. sta 
rai się jak mógł dotkliwą strate p0wetować. Otrzymał ogó
łem $ sooo. Z niewielką sumą w kieszeni, ale z wielką wiarą 
w sercu, wziął się do odbudowania Polonii. W r. 1881 wy
s:aw.t najpierw plebanię, do której przybudował przystaw
kę. niby kaplice na tymczasowe odprawianie nabożeństwa. 
\V tym samym czasie kładziono fundamcnta i dźwigano mu
ry wspania lego kościoła z kamienia, który przez blisko ćwierć 
wieku był ozdobą Polonii. Był 54 stóp wysoki a 12_:., stóp 
długi. K oszta budowy tego kościola nie pr.tenosiły s tysięcy 
dolarów, ukońc"Zenia wież dla braku fudduszów pozostawio
no na późn iej . Po ukończeniu kościoła. przybudówke ową 
przy plebanii zamieniono na szkołę, którą oddano w ręce 

Sióstr Felicyanek, sprowadzonych przez ks. Dąbrowskiego 

ze starego kraju z Krakowa. Niebawem stanął także klasz
tor i dom sierot. Tak więc ks. Dąbrowski zastal Polonię 
drewnianą. a zostawił murowaną. Na ustawicznej, a ciężkiej 

pracy nie tylko około Pol0nii, ale także i w dalszych okol i

cach, tak sterał zdrowie ks. Dąbrowski, że w roku 1882 zre

zygnował i opuścll Polonię. Ale mylił by się ten, któryby 
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sądził. że na tern kończy się działalność tego kapłana. Nie 
spoczął on na laurach, udał się do D etroit. Mich. , gdzie za
j ął miejsce kapelana Sióstr Felicyanek. Ks. J ózef Dąbrow 
ski na samym wstępie do Amery ki poz n<1ł brak szkół. br<~ k 
nauczycieli i księży polskich. Ale nie przest:Jł na tern , ta k. 
jak wielu innych- że poznał te braki On ()d razu obmyśl
wa spo3oby. jakimi by zaradzić t ym or fikom Potrze ba W) i
szych zaldadów, któreby kształc1ły księży 1 nauoy<.ieli! Ale 
kto si~ podejmie tego dzieła ? jednostka? on sam? j t:ś li bę

dzie tego potrzeba on sam gotów! Na razit: jedna k nie widzi 
potrzeby tego Jest bowiem pul~ka kongregacya Z martwych 
ws ta 1k św. ta moźc i powinna wziąść si ę do tego d zieła. Pi
sze najpierw 10 rn:1rca w r. 1870 jeszcze ze St. Fran,.is dru
gi li st do O. Semenel'lki C. R . w ten sposób: Skorom się Ie· 
piej przyp;Hrz ył sta nowi stosunków kolonii naszych w Ame
ryce. przt-kon:.:Jłem się, że stan ten jest pod kaidem wzgl ę

dem najopł Jk 1 1\sr.y. Przyszedłem ostatecznie do przt kona
nia . że nikt tu nic zrobrć nie zdoła, tylko chyba jedna kon
gr<'gacya PoJacy. gdzietylko liczniej się zebrali, już mają 
s,,e kościoły. ale ani księży ani szkółek, i nawet niema na
dzicJi.aby k1edyś mieć mogli, chyba dopiero wtedy, jak się 
wynarodowią Ż) ją na.;i polacy bez Mszy, bez spowiedzi, 
bez kazan1a , bez nauki . . . ni*= którzy osiedli po większych 
mia:,tach. jak slychać (doniósł mi kiełbasa z Chicago) dla 
bra ku księźy i nauk do kościołów nie uczęszczają. a bfz re
ligii przy do!: tatkach. wkradła się rozpusta. Co dalej będzie? 
Szkólek zaJdadać nie można, bo nie ma kto uczyć - księży 
nie można wyksztakić. gdyż niema gdzie i kogo. W Milwa u
kee jest wprawdzie seminary um, cóż angielsko-n iemiecki<", 

Chociażby s i ę po~ l ało jednego z polaków, to gdy z 8 J u b 1 o 

lat posiedzi tam w scminaryurn, co umiał to zapomni po pol

siw, gdy się wyświęci, będz ie księdzem dla niemców lu u an

glików i cóż będzie z tego za korzyść dla polaków? .. . t rza 

ratować póki czas. 

W podrzędnych koloniach możnaby po otwierać n iż::.ze 

szkoły i to łatwo mogła by uczynić kongregacya. mr~jąc już 

przysposobionych braciszków .... \V wyższej szkółce można 
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by 1 nal eż:lloby koniecznie kształcić aspirantów do st anu du
chownegv. tak dalece. ażeby do Semin:) ryum jui szl i t y lko 
na t<·ol0gię. a przyn;-~jmni• j aby bndyd;..ta w po lskim wy· 
kszw.kić. aby podczas pob) tu w seminaryum nie z;.~ pomnia ł. 

oprócz tego dla k tndyda tów do ~ ta:1u duchł)wncgo tm•inaby 
otworz\'Ć konwrkc. dokądby z odleglejszych olcnlic aspi ranci 
przybyć mo~li dl.t przygotowania się do seminaryurtt, a za ś 

wrac::tltby na swE mtejsca- po wy-3więceniu w tt·Jl spusób 
n ajodlegl('j~ze ko lonie j;,k np: Nowy York (3• · famr h) l ' tn · 
sylwani .t ( .;oo) tj! mogły się w ka płan ów zao)'atr) w<Jć 

Pomimo tych zachęt, błagań j wywodów, O U Zm<H· 
twych w~ t -l ń ·y n te zabiera li się do zakłada nia wyi· zt·j ~zk< ·ły 
p lbkrej kc>legium czy seminaryum. Dla niettt< ów w K a ll a· 
dzic:, dla irlandczyków w l< e ntucky p0zakłt.~dali kokgia - 
dla pr.luków czy nie mogli, czy nie chcieli . \Vięc ks ' J ózef 
Dąbrow:-ki sam się wziął do dzieł- t i-dokona l go \•V r 1874 
S))'('OWJdza z kraju Siostry Felicy;.nki i zakłada dla nich w 
Poloma, \Vis dum macierzysty -czyn to wielktt·J don iosło 
ści. gdyż działalność ty< h Sióstr vbjęła tak szerokie kt ·ła ie 
maJa dziś dw1e prowincye i - jak widzit-liśmy jui pt.Jwyit-j 
- prowadzą mnóstwo szkół polskich n ,r całym obszerze ~ta 
nów Zjednoczonych, utr'7.ymując oprócz tego za kład ~ittót w 

Polonii dl a chłop< ów, w Detroit dla dziewcząt, w Buffalo. N 

Y. dla chi >pców~ w M anitowoc dla chłopcÓw i przytu ł e-k dla 

starców. oraz z.1rząd Domu Emigracyjnego w New Yor ku 

\V dziesięć lat potem, r. J 884 podejmuje dzieło o wiele d o

nioślej-.zc, dzie ło. które skro nie jego <·tot zą laurt m niPzwięd 

l ~.:j s iLwy i czcią pokole11 polskich; oto widząc, 7.<: d ucha wia

ry i narodowości podtrzymać może sł<Jwo Boże głoszone w 

języku ojczystym. zakłada wyższą szko łe polską i semina

ryum duchowne. 

Historye S( minaryurn polskiego w D etroit zaczerpnął 

ks. Wacław Kruszka z najautentycznitj~ztgo iródła. gdyż 

sam śp ks Józef Dąbrowski, założyciel tego seminaryum 

ks. Kruszce w li ście pisanym 13 czerwca 1901 r. , napisał z 

najdrobniejszeroi szczegółami w ten sposób: 

f 
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Myś l za łożenia Seminaryum Polskiego w Ameryce. 

Gdy okole roku 1870 polacy zaczęli w wielkiej ilości e
migrować do Ameryki, biskupi amerykańscy bardzo często 
pisywali do kardynala Ledóchow~kiego. pro!'ząc o księży pol 
skich od niego zt: Hzymu. Niemogąc zadość U(zynić prośbie 
bi-.kupów. podał projekt założenia semina r) u m p<.l!'kic ~-:<• w 

Ameryce. ~l) śl sw<>ją otworzył ks. Lc:opolt.l1 •wi \lorzygę

bie, którynaówczas będąc członkiem Zak• nu Św Frr~tl · 
ciszka. piastowat godność pleoitencyarza w Bnzyl1< t- św l 'io 
tra w ł<.zymte. On postanowił tą sprawą si ę z;• jąć i l 'f'O!->ił o 
pozwolen ie na ten cel funduszów. Jako zakonn ik mu~i;tł tntcć 
dyspen:se od Stolicy św. P odano projekt oj< u ś"'. L e• ·nowi 
X LII, który myśl p0chwnlił i pobłogo!:'lawil 

Ks. Moczygęba, przybywszy do Ameryki, zebra l ok• lo 
ośm tysięcy dolarów na ten cel, a że będąc już w podeszłym 

wieku, nie uczuł się na silach do tej pracy i prowadzenia t• j 
sprawy. złożył w ręca ks. Józefa Dąbrow~kiego. który dzit-lu 
doprowadził do skutku z pomocą Bożą i ofiarnośc ią na~7yd) 
rodaków. 

Miejsce na Seminaryum obrano w De t roit. .\l ich , bo 
jest w środku rr.iędzy glównemi koloniami pob.kiemi. a w 
samem Detroit było około 40.coo polaków. t\1 i as to piękne, 
a klimat bardzo zd rowy. Na seminaryum zakupiono dwa i 

pół akra ziemi w samem mieś -::ie przy ulicy St. Aubin Ave. 

i Fore::.t Ave. od farmera (francuza) St. Aubina za 8 ty s i ęcy 

dolaró w. W r. 1884 rozpoczęto budowę. Dnia 24 lipca 

roku t885 potożonokamień węgielny, na którym wyryte SS. 

C yrilus et Metodius. Ks. biskup S. Ryan z BuffaJ.o, N. Y. 

dopelnil ceremonii w obecności biskupa detroickiego ks. I\ as 

pra Borgessa, przy licznie zebranym polskim duchowiet1· 

stwie z całych Stanów Zjednoczonych, ks. Urban Haszkie

wicz i ks. D omagaiski wygłosili mowy po polsku i ks. biskup 

Borgess i ks. Raiły, proboszcz św. Pat ryceusza z Detroit 

przemówili po a ngielsku. 

l 
r 
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Po rozporzęcin budowy zgło;.ił się do pomocy k§. Antoni 
Juwcnsl\i, 1\tór~ ptztzro], P' n· agał wkolektacb. W r. 1887 do m 
s(•minnr.'jny zosta ł wykończony. Rozruiary jego były 140 stóp 
długi.() ~tóp szeroki. o cztt:t ch ptętr<.Jcb pr ócz s.Jteryn. Otwar
cie :-lcm inar_v um n 1stąpiłn w r . l 887 dnia 15 go grudnia pr.~:ez ks. 
btsł' u pa Borgessa. Ńa początku było sześciu studentów nazwis
ka ich są \liłlcr ]'•n. Hclli Ernest.Kotccki Maxymilia n ,Letownik 
józef i Kieruj Fel iks. Z końcem roku szkolnego było 26-cin st u
de •ILÓ\V, z róz !ych str•lll Stanów Zjednocżonych. Scminaryum 
ma pocl\\'ójn,· kurs tj . kurs klas~'czny, czyli gimnazy~l lny o pi~ciu 
ldas:•ch; piceć•11lcL11i kurs filozofii z teologią- dwn l11ta filowfii 
i trzy lala tculogi;. 

l{ H .vój S.:lllin :tr_vum: Trurlno uwierz_vć ile zak ładowi s tawa
ło prz :-zkód d o zw,dci tn ia . Uóg jednak miłośicruy "vszystkie 
USLI II ~lł i z:ddad się rOzl\· ij;•ł jak oastępuję: Rok 188 7 przy ot war 
ci u i I' < )ZJ) • >czę.:iu G ciu stllclentów, pr>d koniec roku 2() studen
tów. Rt•k t888-80. 3.5; .-.,k 1889-90, 65; rok l80C- 91, 66; rok 
180 t- 92, 77; rok t892-03, S• l; rok l S93-9+, 1 OG; r ok 1894-05, 
1 25: rok 189.">- 96. 128; rok 1896-97. 133: rok 1397-!>8 , 131; rok 
18!)8- 99. 1 53; rok 1899-1!10 l . L14; rok 1900-0t. 156; rok 1901-
02, 1+3; ro k 1902-03. 20.1; rok 1903-04, 225; rok 1904 ·0~, 252; 
rok 19Ufi-OG, 2-l ; rok 19tJ6-07, 27() studentów. 

W roku 191l()-07 jcst sł uclwczy filozofii 33, teo logi i ~l; zaś w 
nisi•z.' d1 klasm·h.jnko w ld~•sie pr·zygotowawczej 22, kla~a 
pier\\'~za ;,g, ldnsu d rug:• 46 klusa trzecia 33, klas·· czwart a 29, 
klu~a pi ąta 23. 

Profesorowie Seminaryum. 

Skoro gmach już był na wykończeniu, ks. Dąbrow!<ki w roku 
18 5 uduł ::;ię do Europy, aby sprowadzić profesorów. Udał !'ię 

clo Rzymu, fam na razie nic nie wskórał. al~ zrobił różne zn:rjo
mości, skutkiem czego pózniej kilku profesorów przybyło . .Ńnra

zie w Kmkow·ic zgłośili si~ ),s. Baran i ks. Bro nikowski , któ rzy 
przyjechal i, a le w krótkim czaśie opuśći łi zakład. W tym ~'zasie 

przybył z Rzymu ks. Witold Buchacżkowski, (obecnie rektor ) 
przez długie lata piastował urząd vice-rektora i wielke zasługi po 
łożył w rozwoju zakładt<. Po ks . B. przybył k~. Barabasz Mieczy
sław i pan Laskowski Karol, którzy rówr,ież chlubnie pracowa
li. Następnie gdy zakład wzrastał sprowadzono ks. Ciem;eńskie
go ks. Godrycza, ks. K1sielewicza i ks. Ćwiąkałe z Krakowa, i ci 
gorliwie praCO\Yali bl isko przez lat cztery. Zważywszy jednak, 
że ci ągłe wyszukiwanie profesorów dla wzrastającgv zakładu by 



\ 

f 

·l 

- 29 -

ło uciążliwem. postanowiono zdolnych i godnych z.:lllfnnia stu
dentów w_vsybć do Rzymu, do Uniwersytetu Gn·gor_vtlńsl;itgo 

i wysłano ks. Jana Millera, ks. Leona Jareckicgo, ks Chyle"'~ kie
go, ks. Dziuka. W r. 1906·7 z prGfcsorów świeckich są: Romua!d 
P iątkowsl<i , Dr. Jgnacy Macbnikowski, Józef Gardulski, And rz<·j 
PiwowC~rski. Antoni Fijałko'"'-7Ski i Francisżtk Gorzelniuwsl; :: z 
księży zaś są ks. rektor W. Buchaczkowski, ks. L . Jarecki , b. Jnn 
Domas iewicz, ks. K. Dziuk i kilku profesorów angicbkd1 i j ~o clen 

włoski . 

r. 

2. 

3· 
4· 
5· 
6. 

7· 
8. 
9· 

10. 

I I. 

12. 

•3· 
•4· 
I 5· 
16. 

•7· 
18. 

19. 
20. 

2 [ . 

Księża którzy ukoiłczyli studya teologiczne . 

ks. Moneta, J ózef 22 . 

k s. Wołajtys, Kazimie rz 23. 

ks. G:~cz, Ja n ?.4. 
ks. Basiński, Piotr 25. 
ks. Moneta, Ja n 26. 
ks. Jankowski, Bronisław 27. 
ks. Durtyński, An toni 28. 
ks. Bojnowski, L eo n 29. 
ks. Duls ki, J ózef 30. 
ks. l\1arcinkit-wicz, Adam 3r. 
ks . D opka, Franciszek 32. 

ks . Kie ruj, Fran<.: iszek 33· 
ks . Rauke, Bolesław 3+· 
ks. Grudziński, Jan 35· 
ks. Jaszcz)ńsJ.. i, N . 3b. 
ks . Dr. Godq•cz Karo l 27. 
ks Fulta, Jótef, D etroit 38. 
ks. Wal1 zak, Jan , D etroit 39· 
ks. Grud zil'hki, Al eksand e r 40. 

ks . Culk owsl\ i, J ózef 4 r. 
ks. Nona, :fraocisiek 42. 

ks. Cz ... panowi cz, Szcz.epa'n 
ks. Kaupas , An to ni 
ks. Janiszewski, And rzej 
ks . Dymińsk i , Mic haJ: 
ks. Czubek, J ózet 
ks. Ćwikliński, Karol 
ks. ~owak, Wojćiech 
ks. l{Josowski, M ich aJ 

ks. OJ 

l>s. l\lusia ł, E milian - 1901 

l< s. Ko/.łowski, 1\1 i chał 
ks. Bara11ski, Roman - 1906 
ks. R o lillski, Franciszek 
ks. l3iskupsl;i, L. 
ks. Śliżewski, K . 
ks. Haugass, A. 
l\ s. l\ l i od usze \\'ski, J<arol 
ks. Ma linowski , Bronis t(;.w 
ks. Stefański, 13. - 1906 
ks. Vvilamowski, Franciszek 
ks. Stdań s ki, Franciszek. 

Tak więc do końcu roku szkolnego, 1906 7 wpml'eCOno 42 
kapłanów czyn nych, któ rzy w Detroit. kol'iczyli kursu, a przesz
ło 50 s tudentów zoztało przeniesionyd1 do innych zn ldnd6w i o
trzymall> tnm Ś\\'ięcenia. \Vlcn ~posób przeszło 90 kśięż.v pol
skich wyszło ze S~minaryum P<•lskiogo , oprócz tego licznych 
świeckich, r óznych zawodów i Z[ljęć. 

Śp. ks . Józef Dąbro\\'ski przez założenie Seminaryum polskie-



Ks. Leon Jarecki 
Profesor Seminaryum 

Ks. Witold Buchaczkowski 
R ektor Semioaryum 
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go w Ameryce. wystawił ~obie pomnik wiecznotrwnły; trw:d~zy 

od l'11 ic. e~"" ski. go l"•nwika h:ościużki. Ex<·gitnJOI .Ulllt 1 tum, 
:ll'l'l: Pl'l'\'lllllS . 

\\'r .. ku l !)11..' liZl·h: l było pum_, śl, ć o po11 ięk:-zęniu :.:u~<nllll 

"'l'IIIIII:OI'\ Jl•l'g'•l l>11ia i-1 k\\'it·t11i:1 J!) :! I~>Z)II ll'Ż~l" kup.llo!l..' fuli· 
d .ll lh: 1:('" J•••tł llłl\\'ą kaplice. Sutr:1 k.,plit::e d· neo\\ :1, ttf~kl.•rz 

1 1 "" adllk.tt'_n·. \\'skutek ro rok \\'ięk,z:tg•l nnpl_, \\u ~lutknt6w 
:-l .! , ,j\·1.:1 ci:•:-nc. C:z_,·nny do ~>sl<at••i• h da11·il życi" nic z•:•Żllll_\' 
ż 1·l ,,·;JJ I 1'1'7.\'l'i\\'ll •·śr i ilnli l;s . l><!brtl\\':-ki ziJit'l':d l'ttlldll:o.i' t t::1 bu

'"'"~· . r ·•zpncz<;"lO -...kn~.' rlł:a l'' zy Sl'min:tryrn l·'o,,. knn . 
T.'' Jtl l'Z'ISt'nt zasz<:rllnit: tlltły "'."I':Hkk. któ1 y z•l:•j J-lt,' 1'' 1..\

s, . it·~l..' ł śeui.rć "" n,!hi'O\\Sl\itg<• . Ot( cllli:r 2:l-go ~l .\1 1 1. 1 l!h•H 
przc.Jł ·:i\o! 11 0 ' ' pctyt:l't:'' l'odpisHną przn~ :!~) !- lul'l• :• cz,· ( t,·"lo~ii i 
fi:IJznfai) . by 11· trzt·<.·b d:.i:H: lJ ks.Ja":~ .\lilkr:1 z z:<jlllll\\111 •.i I"Zt'Z 

nicgu pos:edy, \\'i . c-n·ktora 1 prof. sor:1 tJsun~!Ć· \\' 1 uz il' przt't'ill'
nym podpis.111i Z<~kład Ppusczą sp r:•,n· IJi,.kupowi prz,clł.l żt!. J'Od 
opickc ksi<;;;.y polskich si<; uuadl.q i do op inii pnhlit:%11\'j, prztz ga-

7.('~._1' :-o:~ ocl w o l •ją. J :d< !w żdy to wyrozum id~ m u.żc, nic była to 
"pdycya" t·zyli prośba. ale groźba,i to o tym zasadniczym błędzie 
że podwładni rzucc:ają się na "Ylt•dzę i żądają st~\110\\C .::ego jej 
usnni~cia ,,. trzech dnie1cl!. Rzec-z jasna, że sprawa tego rodzaju 

nigddzic nicmnżt· być cicrpianą.bo wrazic przeci 11'11)'111 za panowa 
b by an:arhi:t! Ż:•dcn z:ddad naulwwy, w dodatku duchowny, 
Ż;!,J :, t'i i g'loi.b t<-go ro·lz.•jn ll ,kn•llttĆ by nie mógł. Dal k~ llą· 

h ·o" ~ki • ~je""' l><! rad~. )) _,. prz,·J . .-. ·~i li ks. Yicc-rd<lOI a, bo w p t ze 
• i' n::m r . rzi~..· z z:dd .• du bt;·l~! ,,._l'll .• kni. A że ks. wicc-n klora 
1•rz ·pr o~ić nil· t·h• idi, ._,, ,ni s ,JJil· ''inni. ż,· z zaldadu wydnlt•t. i z ,. 
st .di. 

l),.j , , :l - g-, •llltt·.~n l'"'· D:!bro11~ki tlnz:w l nt<t ku. n dnia l f• lute 
g'" . Z '" l' ·•l1ZUII_I' Ś\1'. ~ . d;:ratllCIJl;Jilli, lllll:llł 11:1 ucJ<II' l-'tlt' l t \\'_1', 

... ,. o\\'ll• lu ll': rlł _l' 7.111i l rl\\ il'J;i;uni i bol .. śctć!. Dla SCllli .tHit.\' 11111 l 0~
:-okil·;.:o ż, 1. .JJ ;t l l i l·g• sit; pt•Ś•\· i c,;ci J i l O IJylo J>Ollick<[d Jlfi'-_ITZ_IIH~ 

j 1.'g'•J Śl11il' ITi. 

l· o ś . ni..:ręi k'. D<!'lroll:-ol.i,·;.:o, bi:-lwp f-\,1.-y z Ddroit ' \\' liś,· ic 
;o: dnia :!llu tc.L:., 1!) ·13 r. <•ś .,· i : ~tl.czył . że •·ouun: cJzj, lo ... ~·zporz<_'t~· 
!'rzez ks. O;;!brc ii\'SkiC'g•l ht;.Jz:~: •hl-.:j prc~\\'adzonc i ul•;" · ,dcllll: 
Przy blogo,_J.,,I'it•tl..;t.\\':c lloi.tan, Sl'min:~ryu\\' ŚŚ Cyryla i .\l <:to

•l<-gn h~· lzit ul t "-_1'111'1111: i !'lany ~zbdwtn<go z;dożycicl:t picr\\'St:c
go I',,J:...ki,·go Scrninaryun1 usz>t•IO\\'ane .. , 

\\' mi<:. 19116 ul<orkz•HH) IJuclo\\'c bocznego skrzycJl.t, w kt6-

n.•tn na dole mieś,· i się jadalnia, na pttrt<'rZC' 1wplicH i pnrt; klns, 

l 
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pierwsze piętro z;~jęte jest przez klasy,a na drugiero ,piętrze 

m ieści ~ię obszerna sala. 
~akoż seminaryum co d zie ń rośnie i ro~wija się. pod u

mirj ę'tnem kierownictW( m następcy ks Witolda Buchacz
kiego. 

Z:włoki śp. ks. Józefa Dąbrowsk iego spoczywają na 
cmentarzu \l t Elliolt, przy g ló woem wtjśt iu po le \\' t j stro-
• 
nie pierwszy grób. 

Spis Studentów. 

TEOLOG B. Rui< I L"Zt.:i l t p "''•J···· ł\. 
l Pan Appt> lt N. 

u p \\'ilcwsld N. 
H p W .. jd··howsl; i N. 

9 p B(lko"·ski J. 

9 p Cubnla J. Filo~.ora Hol; i Pierwszy 

4 p J t•godzifuki n, l p fllUill· L . 

5 p ·staufel A, ~ (l .B\li'OI\'::;ki l' 
' 

6 p Waszylil:-zyn J, 3 t> Calowski B 

T eolvgia., R ok clrugi 
± p Bi\)gllńsl<i N. 
5 [l Vl'I'IUI\'i< w. 

l p "'Doreut S . (J j) Dzlaluk M. 
2 p Hnbrowsl; i A. 7 p Gara 'r. 
s p :Konkiul L. 8 (l Gr,\'l'~ J, 
4 p lVo.6r•y 1~. !) l' .r :.w lww;.l, i s . 
5 (l Zac llars ki 1'. ll) l' MHreiru·k }t' t 

6 p Zi••u.c D . lJ p ){;rl , .. t :'\ . 

•.rot• log la., lłok·. lJit•I'WbZY 
11 l' 1\u bi:d; \i'. 
l:$ l' Nuwrn·ld \\', 

i p ''Qhmidl:l.w"!;i S. l•[ p l'rz.rL.I s..: "· 
2 p NO\\'<•gl'(ul ~.ld :\ . j.j [' Had ldt•cl.i S. 
3 j) Sta<;howiez L . lU l' ~i·i·.\ lń .... !, i \\', 
4 p Sydrta .O. l7 p l:ujs J. 
5 p l:i:.~ypu l\. l S l• Wi<Jlt•bills!;i, 
G p Wy bo• s l. i ~r. l:J l' Wi !i.llr:"l;i ::;, 
i p :l.:tdahr w. 

lU,.-\ S A 11i:.t la 
FIILOZOFIA R .. t;D t · u~i l il Ihtw(•jll Fr. 

l p ~·emn<:ki P. 2 p Ćichowdd l:iL. 
~ p lli'Onilwwsld J.S:. 3 p Dyl;ar~ L . 

3 p nudnamas 1\I. ·~ l' CH fJ<:Zyu;;ld ,J ;;. 

4 p Labryj~w:;l;i St. 5 Jl Gar:stu~:k i W, 

5 p Malec ld w. (i p Gu:dń.,;łd .J. 

' 6 p Mt·otińs l;i N. 7 l' llol'fna:. 11 \V, 

7 jj Pauicki N. 8 p Jarzcaub•>Wl:-ki B 

8 p Piotrowicz K. 9 (l J\:Hii!k i .J. 

9 p R ei<;h N . lU p Lt:l.~ndewsld J..'a·. 

lO p ltusch F. l l p -Łęgowsłd Fr. 

11 p Szadzioski N. 12 p Mtnlwwiak Wł. 
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13 p Michalak P. 10 p Jawors ki A. 

14 p Paterocki L, 11 d Kiełmelis Jg. 
15 p Pawllo" ski E d. 12 p Kla<~owski Al, 

16 p Poczwardowskl J. 13 p Kułacż N. 
17 p Przybysż St. 14 p Kuc Szy, 
18 p Szpotański St. 15 p Kwaśigrocb LP. 
19 p Teoo·rowicż ~t. 1({ p Leśińsld Ju. 
20 p Waligura St. 17 p Krkausi:. P. 
21 p Więcek wł, 18 p Luta A n. 
22 p Wiktorowicz .K Ul p Ma<:it•jewski A. 
2:-l p Żielioski ó 2\} p Maciejewski F·~. 

21 p Mujka "'i k. 
KLASA Ci:. warta 22 p Micc:i.yń~;l;i Józ, 

l p, Biernacki St. 23 p Pazd<·rsld L. 

2 p Chlapowski N. • 2i p Pn,lauowski Auas. 

3 p Gl·ynia A n. 26 p Roba,;.GI l,~ wic.l K 

4 p Hit.r·~mza, A n. ?.7 p S.i.wOI' Mn l;. 

5 p .Jagoclz ińsld w. 28 p Świę lwwsl; i B· 

6 p Kaożrnan·żyk :st. 29 p f;ęrltlań,;l;i f~HŹ, 

7 p l~II.Z<:!IlUS :\I. 30 l' Towkiewici. D. 

s p Rrauza Ali . 31 p Waii<O\\illk Sży. 

9 p Kroll P. ~p p Waśit~lowskl w. 
lO p Krocżf'k S t, ~·· "" p Wróbll·wsld w. 
11 p Kuliński Fr. 
12 p ~Ł·nowski Br. KLASA Druga 

13 p Łukaśik S t, l p n(l$1lln s. 
14. p )<fajcwski An. :l p CiJt·j !\~ •v\·..- 1\ i rr. 
15 p l\IIazurkiewici W. 3 p D<' m bo\\·sld J. 
16 p M:iecikowski J. 4 p Dy$7.l;owl;-ki F. 
17 p Plewiński A n. 5 p Dutl;it•wi··.i. A. 
18 p Popiel J . o p D. m;:\ I 
19; ·P Przybylski J. 7 ,. n:dn.tl\ il'wi\·t z. 
2U p Rolbie<:l;i J. Łl l' l ' t·. >l; .r. 
21 p Sambor A n. \l l' n . -j ·~· r I. 
2~ p So,·ha I3 r. l) p .J ~ ' l !IS:i:t l{ l. 
23 p Świ:.otkowski J,\1:· l l (J J;rcki.,wic" w. 
24 p S.Galc.i.\lwski .l<' r. l2 p Fvd,~ri~;iuk B. 
25 p U Las Jó. 13 p Gn\mz>t E. 
26 p Wai$iclewsk i Bo l. H p Gdau lt:>c n 
27 p Wiokler St. 15 p Gl'Zł:'SZk•lW"k i I. 
28 p W oron iecl< i z. IG p Jarzak s. 
20 p Zbo•·olsld z. 17 p Go."owski N. 

KLA~A trzecia. 
18 p G>trr!ulsld L 
10 p Goty<·zl;a H, 

l p 6iośiel sl• i Ber. ~o 1' KnSk7.0'•''Sk i 3'!. 
2 p Długolecki S te. 21 p Ki$~ l,,\ h., 

s p Dżiul> Na t·. 22 p Kańklt w. 
4 p FutJ'ma Teo. 23 p J<obus R. 
5 p Gospodarek St. 24 p Krzewieki L. 

6 p Głos ,lan. 2ii p Krasiński A. 
7 p Hot·ka L . 26 p Knyblewski B. 
8 p Jakubowski M. 27 j) Irt·ocżyk S. 
9 p Janemski Mi. 28 p La.nkaw ~r. 
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Jak jut wytej nadmienijE'nt polacy w Stanach Zjednoczonych nie
wielką odgrywają rolę w politycznem tyciu potężnej r;:eczypos politej 
amerykańskiej. Złotyło się na to powodów wiele, ale do najważniej· 
szych należą koczowniczy tryb życia większej części emigracyi pol
skiej w Stanach Zjednoczonych i ustawiczna nadzieja powrotu w oj
czyste strony dalej brak dokładnej znajomości języka angiE>Iskiego , 
a zatem iznajomośc i s tosonków społeczqo- politycznych w kraju
wreszcie niedawna osiadłość i młodość osad polskich, które zaledwie 
tyle czasu miały, , by się rozróść, pobudować i jako tako '..!rządzić . 

Starsze pokolenie tak było zajęte troską o chleb powszedni,odach nad 
głową i potrzeby najniezbędniejsze, że wcale nie miaJo czasu ani na
wet chęci oddawać się polityce amerykańskiej, zadawalając się w zupeł 

ności organizowaniem czys to polskich kościelnych, lub narodowych 
towarzystw i stowarzyszeń, które z biegiem czasu urosły do potęt

nycłt rozmiarów. 

Dopiero c i co przybyli do Ameryki w mł(.ldych latach, a jeszcze wię 
cej pokol enia tutaj zrodzone, żywo zajęły si ę dążnościami poszczegól· 
nych partyi politycznych. Stosownie do poglądów, a czasem doko, 
rzyści,jakie można osi~gną,ć z tej lu b owej par tyi . pod , ie! ili s i 't polacy 
na demokratów i republikanów a nawet zas ilali szeregi partyi innych 
mało wpływowych i wi ęcej ideaowych nit praktycznych. 

W roku x88o polacy tu i owdzie zajrn owa li j uż stanowiska poli
tyczne, ale dopiero w os tatnim d ziesiątku ła1t zdobyliw polityce pewne 
znaczenie. Szczególnie w miastach Chicago1 Milwauke. South B end 
Buffalo i Detroit, zdołali zasiąść w radzie miejskiej, a specyalnie w 
miastach Chicago i l\ l ilwauke, zc.j mu ją, najpoważniejsze s tanowiska 
miejskie. Poslów polskich do sejmów (assembł y ) poszczególnych 
s tanów wysylają ze s tanów: New York, M~chigan, I ndiana, llłinois , 
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i \iVi sconsi n. Do kongreu w vVacbiogtonie (czyli do parlamentu ame 
ryka!lskiego ) nie udało się polakom obrać chociai.by jednego z pośród 
silb ie, pomimo tego, ie sposobność jest, zwłaszcza w Chicago, gdzie 
w roku 1906 jui się zdawalo, że jeden polak przejdzie,tem bardziej, 
i.e okrftg, ktury wybiera posła, jest czysto polskim- J ednakowot his· 
toria Stanów Zjednoczonych wykazuje, ie polacy mie li jul w kongre
sie jednego swego reprezentanta. 

Cofnąwszy się kilkadziesiąt lat wstecz, spotykamy" kongresie wa 
s hing toflskim polaka, niejakiego Vi 'awrzy!lca Gębickiego, którE'go jed 
naki.c wybrali posłem do kongresu nić polacy ale amerykanie, co jed
nak nic pr:r.szkadzalo, by by l on przedsta\'.' icie ł em Polonii amt>ryka6-
sk iej, dla której t<•J szc6erZt'. pracował. His toria tego jedynego dotych 
czas posła naLOdowoś<' i polskiej w kongresie jest tak ciekawą ?.c nie
mog~ s itt pows lt zy mal:, by jej nie podać, nim przysląpi(i do dziaJa ł no. 

śc i polaków jako obywatel i w miescit! Detroit. 

W a\\ r"ynicc Gftbicki byl synem ko•vala, rod em z osady Wojtow· 
s kiej Kowa!scz)zn ;ł zwanej, w obwodzie Sandomie rs kim. 

\V roku 1Kog :r.abrany wraz z ojcem przez dowód cę artył eryi 

wojk austyackich do robót kowalskich przy bate ryi ,zprzymus u bardzo 
ci~t.~ko pracowa( musiał. ~i eszczęśc ie . w dniu 1 H czt>rwca tegoż 
roku . w czasie a ta lm w6 jsk ausrya~ kich na Sandomierz, ojciec jego 
ś miertelnie raniony odłamkiem kartacza, i.ycie zakotkzyl. 

:\IIody \Vawrzynicc, liczący podówczas 16ty rok życia, musiał sa m 
zasl:!pić ojca, sp r.'.ykrzywszy sobie tak ciężką pracę, kt6rej podolać 
n i e ::1<'1gl, postanO\\ ił ratować s ię ucieczką. \Vybra wszy się przeto noc 
ną por•!• zdo~ał obejM' straże i ujść z obozu. ld ąc dniem i nocą prawie 
nicprzcrwanit>,d osta ł się do Grojca,skąd przybyJ do Warszawy i dostał 
s ię do krminu u kowala. Tu jednakowoż, pracując całemi dniami i 
i nocami, zachorował cięi.ko:-majster oddal go do szpitala. 
\".'yzdrowiawszy,silf r.nala7 l prawie nagim na bruku, a ni~ mogąc zna
l ei.ć pracy, zaci:!gn;!l s i"' do wojska polskiego. Za czasó w napo leoń
s kich odby ł ki ll,a kampanii i w końcu za waleczność zdobyłl<rzyt Le 
gi i honorowt:j. Ha%em z oddziałami pols ki emi poszecU Gębicl<i po· 
magać Napoluonowi, alt• w roku x8 rstym,wbitwie pod Waterłoo, b~

dąc kilkakrotni ę mniony. dos ta l s itt. do niewoli angie ls ki ej. Po wyle
cz~ nit.J s ili z rnn \\' )SI:~pil :r. \\oj ska i pos pieszyJ do L ondynu, gdzie ja 
ko pros ty robotnik, przez t rzy lata pracm\aJ po r(llnych fabrykach. 

!'olasl!f pnie po \\ttdrował do miata Secffie ld, a dostaws?.y s i ę do zaJda 
dó w mt•c hanic7nych i noi.o,,ni czych Siln:rs mitba,\\ )'dos konalil się do 
kładnie w tym ;.a\\odzie. 

\V roku 1 81.+ namG·winy przez kilku rodaków, poplynąl w to
wa, zyst wic do Ameryki, Podról wyczerpaJa zapasy, przybył wię:: 

do owego Yorku bez grosza, prawie w łachmanach. Po kilku tygod-
J • Ił } l. . l 1 :· r i "., ::·a. 
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nazwiskiem Gotman, a pracuj'!:c lat sześć w jego zakładzie notowni
czym, tak wydoskonaliJ mu robotników, żt- w nagrodę starań i tru
dów pryncypał przypuścił go do spółki . Po śmierci Gotmana w roku 
1832 zrobiwszy układ z wdow=ł i spadkobiercami, obją_l Gębicki na 
siebie tente zakład. Wkrótce olenił się z córk~ dawnego swego pana 

i spólnika. Od tej pory stał się on prawdziwym opiekunem swoich 
rodaków, przybywających do Nowego Yorku i tamie zamieszkałych ; 

jutto umieszczaJ ich w swojem zakładzie, to znów zakładaJ im warsta 
ty, wspierał , odzjewał i karmit Chociaż polaków było podówczas 
nie wielu, pracowa~ on wraz z nimi dla sprawy polski ~:j a rozporzą

dzając wielkimi wpływami, niejedno dobre przPprowadzil, zwlaszcza 
w celu podniesien ia ważności kwestyi polskiej. 

Gdy po upadku powstania listo padowego w latach następnych 
do New Yorku coraz liczniej zaczęli napływać polacy, Gębicki dla 
dzieci tułaczy-rodaków założył ochronkę i szkólkę pol s ką. Od tego 
czasu wplywy Gębiekiego rosły z każdym dniem tak, że w roku 1849 
obrano go posłem do kongresu w Wasbiotonie. I tutaj Gębicki nie 
zapomniał ,te jest polakiem, ale gdzie mógl,forsowal swoich postara w 

szy, się że kongres wyznaczyJ spe<..yalnie dla polaków emigrantów 
spory kawał ziemi w stanach New York,No::w J ~"rsey i Virginii, ofia
rowując te grunta bezpłatnie chcącym pracować na roli a nawet obda 
rzając ich pewnym zasiłkiem pieniężnym . 

Wielkie czyniąc dobrodziejstwa dla swoich i obcych, uwielbio
ny i niemal czczony przez swy<:b rodaków wyższych od niego często 
kroć urodzeniem a szanowany przez amerykanów, zakończył Gębicki 
swój chwaleboy żywot dnia 20 listopada r853 r., ni t-wielki po sobie 
zostawi'!c maj'!tek, bo niemal wszystko rozdał ubogim swy m roda
kom. 
Po Gębiekim polacy przez długi czas nit zajmo\\ali w Stanach 

Zjednoczonych poważniejszych urz~tdów. Tylko tu i 6wdzie w latach 
póź niejszyc h wypłynął jakiś polak i potomek pierwszych osadników, 
jak,;np: PuJaski- Parker z Batawia, NY. l<t6ry piaslO\~a.f w legisla
turzt! Stanu New York godność posła, łnb w latach póinie1szych Zbig 
niew Brodowski, który został konsu lem amerykańs kim . 

Natomiast w kołach towarzyskich, naukowych i przemysło
wych wi elu polaków zajęJo wysokie stanowisko.Szczeg6lnie w Sta
nach New York, Całifornii T exrco wielu synów i wnuków dawnych 
oficerów i lołnierzy polskich, którzy przyszli wałczyć o wolność S ta 
nów Zjednoczonych, wybiJo się nie tylko ua majętnych ale i wpływa 
wycb obywateli, Wielu z nich jest dzisiaj milionerami, jcdnakowót 
nie interesują się oni ~pl<.\Hmi pol ~kiEmi,a,z drugiej s ircn y polacy 
nie n~wiązują z neim i stosunków, nie cht~c s ię narzucać ani ze zna 
jomości'! a te rn bardziej z pu:yjainią, Zdarza >; H( jednak l.e. niektó
rzy z nich zgJaszają się sami na szer•gowców do organizacyi pol-
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skicb i 2ywo zafmują si~ losem Polonii, wi~kszość jednakie zacho· 
wuje się obojetnie, albo co gorsza unika wszelkich s tosun ków z pola 
karni, odgradzając się od nich murem uprzedzeń lub obawą składania 
ofiar na rzecz spraw polskich. 

Do bardzo w pl) wo" yc b w naj" y:l~z) c h J..oJuh merykańskich 
nalely ksiąte Władysław Poniatowski, potomek ostatniego króla pol· 
skiego Stanisława Augusta Poniatowskigo, przebywający stale w Cali 
fornii, gdzie ma bogate kopalnie złota i srebra, Jest to rodzine praw 
dziwie magnacka i jedna z najarystokratycaniejszych w5ród milione
rów amerykartskicb. Ksiąle Poniatowski ostatnie roi czasy bardzo się. 
zaintere!>owal tyciem swych rodaków w Ameryce,a nawet wstąpiJ jako 
członek do Związku Narodowego Polsk iego . Brat WJadyslawa,książę 
Karol Poniatowski, zmad przed półtora rokiem w New Yorlm, pozos 
tawiając milionową fortunę. Wraz z Poniatowskim, magnackie k o
lo polskie w Ameryce tworzą rod ziny hrabiów; Zu brzyckich, Zborow 
skich, Rzewuskich, Marcinkowskich, MalinowsJ,ich, i innych. Ksią-

2e Ja n Sa piec ha, naj młodszy syn .. Czerwonego księcia" jest najserbecz 
niejsrym przyjacielem ksi~cia'Władyslawa , z ktorym wspólnie el<splo 
atował kopalnie s rebra w Kalifornii, następnie otenii, s ię z milioner 
ką z domu Astor i zało:tył bank na Wall Street w New Yorku. 
Wraz z tymi, którzy bą.dź to na polu przemysłu lub handlu, bądt to 
spekulacyą dorobili s ię milionów, naliczyloby się w Ameryce przeszło 
30 rodzin polskich, p rawdziwie magnackich, które prawdziwie pra· 
cując wspólnie z milionowi rzeszą polaków, mogJyby niejedną. oddać 
przysługę swej ojczyźnie w Europie. Niestety rodowe i klasowe u· 
przedzenia i tutaj nas dzielą ku szkodzie nas samych i szkodzie ni
gdy nie stężonych ideałów i pragnień . Spodziewać si~ jednakowoż na
leży, 2c w najbliższej przyszłości stosunki te muszą ułożyć się na lep
sze. Społeczeństwo polskie w Ameryce, to społeczeństwo wyrosłe z 
siermię2nej rzeszy, z chłopa polskiego, oderwanego silą wypadków 
od pluga na zagon ie ojC?;ystym, opuszczone od wszys tkich a pomimo 
tego iojące i rozwijające się potężnie, zmusi S\vem znaczeniem, swym 
wplywt!m i liczebnośc! ą. do przyznania się do polskości 1 ych, którzy 
dziś jeszcze ukrywaj ,~ swe he rby, hrab iowskie korony chowają przed 
ciekawcm okiem niepros:-:onego i zwią się dla interesu Wagneram i. 
Ju r. pierwsze tryumfy pols ki e przy wyborach miejskich i stanowych 
z przed laty pietnastu przypomniały niektórym pochodzenie i nasunę 
ly de ikatnie myś l o obowiązkach względem opu!:zczonych, zdanych tyJ 
l< o na własne sily. Objęcie przez ś. p. P . Kiełbasę urzędu skarbnika 
miejskiego w Chicago, w mieście po New Yorku największem w Sta· 
nach Zjednoczonych, było niespodzianką dla wielu nie liczących się 

z prostym ludem polskim i zblizyło do niego nawet tych, którzy za
pomnieli o tern, i.e są polakami. D zisiaj znaczenie nasze jest daleko 
W!~tksze. Do St'jmów poszczególnych st<tnów wybieramy JUŻ licznych 
posłów. Prócz tego w największym po New Yorku, Stanie Illinois, 

J 
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zdobył urząd skarbn ika stanowego , naj1vyszsaą god ność po guberna
torie, zaszczytni e zna ny Ja n Smulsl<i, prez. ba nl'u polskiego w Chi
cago. W lat parę, stanowisko polityczue pola ków wzmo2e s i ę zna
cznie i niedaleki m bardzo jest czas, w którym Polon.ia amerykańska · 
1\'ybie rze kilku poslów do kongesu , i ci na wzór Kola Po lskicg o w 
·w iedn iu , Berlinie i Pcter~ b urgu , uhvorzą Koło P c1skie w Wa-
s hin g ton ie, j ako przedstawicielstwo czwartej dzielnicy polsl{iej , 
Polonii w Ameryce. 
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·~f<'- ;;;!_._~~ .... ~~~r;;;!.·~~«Z·GZ·r;<__ «Z·~~--'·-!;,;i{_; c:t · f<._,R._·~ ~lfb 
~~~~~~~l::s;':~~~~~~~~E?.~·l::S"-~~~~ E'!;. 

D ... Ul-<.OPEJCZ~K przyzwyczajony do sędziwych lat tlliast 
U starego kraJU- do poważnych gmachów, poro~lych 

niemal mcherr. starożytności, bo nie raz setki lat dźwi 
gających na swyd1 ba1 kach, zdziwi się niejednokrotnie gdy 
bliżej s:<& z:1pozn;-~ z histOI")ą niektór)<h miast amerykań . 

s kich 

D0 n.•jm lndszych z wielkich mia~t Stanów .%jednoczo
ny< h na'rży 1), tro1t. Przypatrując :-:i<; jego życiu rozleglej 
przest r z• n i. pi~knym ulicom i g~sto zabudowanej dzitlnicy 
h l ndll>\\'1 j. mimowoli, \\'i crzyć si <,: nie< hec. że 40C-tysi<~l.Z ilC 
m i;1sto put rafii.J wzróść za ledwie w kilkudziesiccciu latach. 
1\-lz\\'ój miasta Detroit dat uj e się dopiero od 1 8J2 r , a praw 
dziwie ameryk<u1ski j ego wzrost od 1 S r8 r. 

i\ l ivjsce. na którrm dziś to pi<J:nc mia~to się wznosi 
zwiedzi lo w r. 161 o tow. złożone z Froncuzów. \N r. 1 700 

przeliyN<d tu La Salle, jednakowoż i ten dlugo8ię tu nieza
trzymywa ł. Dopiero Antcni de la i\! othe Cadiliac z polece 
nia rządu francuzkiego w r. 1 701 założy! tutaj maJą osad~· 

Podróżnicy towarzyszący Cadi llacowi byli w liczbie 50 osób 



cywilnych, 50 żołnierzy i 100 Abgoquoinskich Indyan. Osadę 
założono w celach handlowych, a mianowicie miała ona być 
bezpiecznem s::hronieniem dla kupców francuzkich przed In 
dyanami. Zaraz też wybudowano fort Pontchartrain, tak 
nazwany od ministra króla francuzkiego, Ludwika X IV. Do 
wodcą tego fortn do r. 17 1 1 był Cadillac. vV czasie tym osa
da wiele ucierpiała od Indyan i od Kanadyjskiego towarzy
stwa kolonizacyjnego. które utrzymywało, że jemu przysłu
guje wyłączne prawo handlu w francuzkiej północnej Ame
ryce. Po odwołaniu z Detroit Cadillaka i zamianc.waniu go 
gubernatorem Stanu Lou~iana, powstaly pewne niesnaski w 

os1dzie. Skorzy: ta li z tego Indyanie i ne~ p::: d li ro r.ią w r. 
1712 niszcząc prawie do szczętu 'vV tym stanie pozostała 
osada do r. 1 7 1 8. \V następnym zaś roku za( zyna się wię
kszy napływ ludnośc i, tak że w r . 1732 osada liczyła już prze 
szło soo dusz. Z r. 1732 wiążą si ę także ~mutnekolejeDe
trolt Epidemia czarnej ospy zalała całą osadę i wymarło 
dużo rodzin tak, że zaltdwo kilkanaście o~ób przy życiu po 
zostało. A uy całkowitemu wyludnieniu zapobiedz Guberna 
tor nowej Francyi nadał nowe przywileje osadzie, sprowadził 
fr..tncuzów i w ten sposób zapobiegł wyludnieniu; skutek był 
ten, że w roku 1749 osada Detroit liczyła już do 1000 familii i 
była w st1nie dostarczyć rządowi 100 żołnierzy dÓ obrnny 
Niagary od anglików. Żołnierze jednak przybyli tam za
późno i dopiero w r . 1 76=> brali udział w walce z anglikami, 
w której to odnieśli zwycięztwo. Ostatnim dowodcą fran
cuzkim w Detroit byJ Francois Marie Pieote de Bellestre, 
pierwszym z::1ś angielskim był major Rogers, który po kilku 
dniowym pobycie zdał dowodztwo kapitanowi Donnelt 
Campbell'owi. 'vV ·r 1761 I ndyanie zaczęl·i się znowu nie
pokoić zaczepiali gdzie mogliosadników, ale do większej 
potyrzki nie przy.:;zło. Dopiero w r. 17 63 Pontiac, naczel
nik lndyan ~zez· pu Ottowar powziąt zamiar wykorzenienia 
anglików z zachodu i jako dz;elny dowodca zdobył kilka gar 
nizonów angielskich, mordując ludność c)·wilną. Hendrich 
Glavin, który był w tym czasie dowodcą Detroit, dowiedział 

się o zamiarach Pontiac'a i zapobiegi zniszczeniu mienia i ży 

cia obywateli. Pontiac mimo to obległ Detf0it, lecz obywa 





te le chwyciwszy za oręż. stoczyli ki lka bitew mężnie , w jed
nej jednak bitwie większej pod I31oody Run b~dąc nies po
dzianie za atakowani przez l ndya n zostali Homotnie pobici. 
zaście l a j ąc tr upem pole wal ki. Podczas wojny rewolucyjnej 
wielką l iczbę żolnierzy stacyo now~ no w Dt troit i zaloż<, no 

stacye do rozdawania pr<·zen tów dla lndyan . Dl troi t by ło 
ważnem mi"j.;;cem s tra t< gicznrm. to też Wash ington. Jtfler
son, Pa try k l l enri i genera l Ro.gers i Cl~n k, szukali w::zt:l
kich !-= posobów,;;by je zdob)ć. a l~ 'n ie ud alc> si<"; in1 t e) z po
wod u IJra ku lud zi PPdczas wojny Caldela Halin. żołnie r z 

który przyby ł z hancyi w celu dupomożenia angit Iskiem u 
narodowi; zelm1 l trache żołnierzy i maszerowal w l<ierunk u 
Detroit. <1 by takowe zdouyć. J ednakowo7. Ind y;1 nie pod San 
dusky za-; tąpili im droge, a de la !.b lin i wi ~k:-.za czsść ż<~ ł 

nierzy prze płdcil a życiem !>W C nien•.dropr e posl~po'vvan i e . 

Przy zawa rciu pokoju w r. 1 ;83 IJ) lo zastn• ż•>~wm, że Sta n 
Ylichigan ma leżeć w olm~bi e Stan(>w ZjuJnoczun)lh Jed
nakowoż Anglia s i ę na t ·> .r.gNl zić nicchcialJ. Dopie:ro gene
rał Wayne zdobył prze mocą przy p urnoty amt1ykarbkich 
ż, łnierzy i wy pa t l g;tr is :::>n angiehki z osady. T erytoryurn 
póh10cno zachodnie zorgan izowano w r. 1787 i skLtda lo się z 
obecnych S tanów Oh io. Ind ian:-t . Illinois , Michigan i vV is
consm . Kiedy z.-1ś Wintrop Sargen r. Sc'kretarz dla polud nio-

T hi~ ~ai.Jl<'~ dc~ igmtles 1 he ... He o f t l t<' g;~tr" u~ s ni' 
FOll'l' 1)E1'B01T . t l11 • c•qdrtnl ~tor·ltlldt• "n:-. 1. r·c" tt 
as f<H'L Pont r luu Lrain a111l was <'l •'•·lt•tl " lto·ll t l><• ('11 y 
\ Hls f<ll l llU \'• 1 in JiPL -Titro.ugh t l11· p;att·\l:t~ lwt<'. 
loca.Led PunLiac- Utn OLłnwa r·b io•t'. wiLit a t.nwl .,f' iu 
dinns, (Ja$St't f Cl!l tU1l > Sl'\'•'llLh . litó:l. illl t' łl llrtg, lO >;łl l' 

pri'>•' and nJH~S!ICl'll Lito głlrtti "•1 tt: .. 'III g · ·~t••~u t <' •• r 
his plot, o u LIII' l'n'\'i t,us u;ty c·;H ts • ol t h t· ' " rr. at , r l i~ 
plaus ;~nd ga,·c lhc Bnglish tht'"'" l'l'•'lna•·.v ia tlois rt·;..:
iou unti l tho c lttSo M LLt' I'P\oltttinuat,\ '""- " 

wo z<1chodn it'·go tery tor_yum przyu)l ,,. r. 1 iOÓ r. gu1cra lem 
Wayne zorganizo \\'a li powiat- \VayDc, któ1y ~Id .dill się z 
północo<:j części S ta nów lll inois, Jndiana i Uhio, ~i<tg~tj<!CY 
do rzeki Cuyohoga i obejm ują~y caly l\Jichig_an, \Visconsin 
i częś ć i\'] inesoty. Detroi t pr;zeznaczono na miasto po wiato 

l l 

j1 
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we. W r. 1 802 Ohio zostało przyjęte jako Stan do U nii , a 
z Indiana i Michigan utworzono osobne tery toryum. W r , 
t 8os z ;\llichigan utworzono Stan, a Detroit obrano za stoli
ce, wówczas na miejscu obecnego gmachu pocztowego stał 
F ort Lernoult, inaczej znany Fort Shelby, który dominował 
nad miastem. W tym samem roku także, dnia t 1 czerwca 
pc żu zniszczy ł kompletnie całe mias to. Po ogniu odbudo
wano na nowo Detroit. zostawiając jednakowoż więcej miej
sca na !=zen•kic ulice i parki . zarazem nadv jąc nowe granice 
miastu . a mianowicie; ulica Cass od zachodu, ulica R andolph 
od wschod u, rzeka od połud nia, a od północy ulica Adams. 

D a wnym \daścicielom realności dawnej osady, przyzna 
no szerukie lo ty pod budowę nowych zabudowań. 

Rządy gubernatora i sędziów trwały do r. 1824, w miej
sce ich wybrano rad ę prawodawczą (Legislative Council). 

Kiedy jeszcze Michigan należało do Północno zachodnie 
go TeryLOqum. D<tJcit in kcrpctwano w 1802 roku jako 
miast eczko (town). a w roku 18c6 jako miasto. Po trzech 
jednak ł atach a kt inkorporacyi został cofnięty. 

W tym czasie Solomon Sibley był naznaczony na ma
jora, pia• lu ją c ten urząd bardzo krótko. Następcą jego był 
Elij:th I3rush 

\V r 1812 DeLroit dostało się anglikom i pozostało pod 
ich wbdzą przez pewien czas. 

Picrw~zą drukarnię sprowadzi! do Detroit w r. 1809 ks. 
Gabrycl l~ i~ho~rd . w której drukowano gazet~ Michigan Es
say. W r. 1817 rozpoczęto wydawanie pierwszego dzienni
ka pud tytułem "Gazettt:. " 

A w n ~~ ~t<tpnym roku do D etroit zawin ął "Walk in the 
'vYatcr '', pierw::zy parowiec na jezior ze. 

\V r. 1819 Michigan posłało pierwszego delegata do kon 
gresu p \\ ill iam'a vVoodbridge'a. 

Pienv!'izym przez obywateli wybranym majorem miasta 
D etroit w r. 1824 byl John R. W illiams. 

Pierwotnie zorganizowany powiat Wayne był bardzo 
rozległy. powoli zm niejszano go. d opóki nie osi ągn ął obec
nych rozmiarów. 
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Roku 1847 stolicę Stanu Michigan przeniesiono z Det
roit do Lansing. 

\Vartość nieruchomości miejskich (property), jako to
szkoły, stacye policyjne, stacye straży ogniowej i parki prze 
wyższa o wiele dług miasta. Miasto opasuje Bulwar, a bardzo 
wzorowo utrzymane parki przyczyniają się do upiększenia 
miasta i stawiają je do rzędu miast najpiękniejszych w A
meryce. 

vVodę miasto dostaje z jeziora St. Clair. Detroit dziś 
posiada 72 szkoły publiczne. trzy szkuły średnie, kilka Ko
legiów i ~zkól zawodowych i Bibliotekę publiczną z czterema 
filiami, które slu żą do użytku wszystkich i mieści się w nich 
przeszło 2oo,ooo tomów różnych dzid. 

Po opisaniu historyi miasta Detroit i jego początku, 
przyjrzt: ć się wypCida ruchowi i budowie domów w różnych 
d?.ielnicach miasta; rozwojowi i przemysłowi, stowarzysze
niom i dzielnicom polskim. 

Miasto jest rządzone przez różne wydziały i kom1sye. a 
rezu ltat jest zadawaloiający. Miasto w ogóle ma dobre i mię. 
jest prawie bez żadnych długów, a zarazem bogate w miejs· 
kie własności . 

Miasto dziś się coraz dalej rozbudowywuje, z farm porobio
no piękne, drzewami wysJ.dzone ulice,ciągnąre na 8 mil dłu
gości. Tramwaje do najdalszych części mia~ta dochcdzą. 

Jeżeli więc, mimo tylu przeszkód Detroit tak doskonałe 
się rozwinęło, to miejmy nadzieje, że w krótce zaliczać go 
będą do pierwszych miast w Ameryce. 

Podzielmy ale to piękne i bo~ate miasto na d zielnice i 
occ1imy ich wartość i odmiej1ne ·stosunki mieszka11ców, o
puśćmy śródmieście, gdzie wznoszą się kilkonasto pi ętrowe 
olbrzymie gmachy robi na przybyszu w1rażenie wielkiej 
wsi . Ulice bowiem dalsze, na kiJkumilowej przestrzeni za. 
budowane są przeważme dre::wnianym1 domami, zamieszka
lemi przez bogatych jak j ubogich. Różnica leży t ylko w tern 
że domy bogaczów, to okanłe wille, nieraz wspaniałe pała

cyki murowane, położone wśród ogrodów lub małych skwe
rów, łub wreszcie na dywanie łąki o krótko strzy~onej trawie, 
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na której gustowna budowla bardzo pięknie odbija, miłą dla 
oka tworząc panoramę i ponownie na przybyszu zwiedzają
cym Detroit, ulice te robią nowe wtażenie, gdyż zdaja się. że 
się przybyło gdzieś do wielkiego letniego zdrojowiska ; wszę 
dzie bowiem urocze wille otoczone kobiercami znakomicie u
trzymanych trawników, tu owdzie biją fontanny przed we
r~ndami pełnemi kwiatów. 

Dom w dziełnicy polskiej. 

~limowoli przybysz spogląda w dal, czy na widnokręgu 
nie dostr ze że panuramy górskiej. czy oko nie spocznie gdzieś 
na s:~macie lasu lub boru. czy nad wejściami pałacyków nie 
widnieje 1 a . 1is "Adr~siówka". '·Zofiówka" lub "Janina", bo 
ludząro przypominają się nasze zdrojowiska !t-tnie w Galicyi. 
Niestdy a~faltowane ulice, wodociągi. lukowe lampy, wzo
rowy dokola porządek rychło wspominają o rzeczywistości. 
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Jakże odmienne wrażenie robią inne ulice, zamieszkałe 

przez ludność średnio zamożną lub ubogą. Skromne dom

ki drewniane ciągną się sznurem, domki przeznaczone nie 

dla wygody,ale zysku lub przynajmniej praktyczności. Nie 

ma tu już trawników, niema kobierców kwiatowych, ale dom 

przy domu, jeden podobny do drugiego, tu i ówdzie jeszc::e 
dobrze utrzymywany. gdzieniegdzie nawet .otoczony ziele
ni ą. :tle zresztą mas1 szara lub pstro kolorowa, zcicśniona. 

tu i ówdzie pochylona lub wyszczerbiona rozpadaj ą("a sięru 
derą lu b pustk ą. c zekającą na lepsze czasy. Ot dola robot
niczego ludu, szara monotonna, czasami migająca fałszy
wym blaskiem lub błyszczącą nędzą. 

D o najpięlmiejszych ulic interesowych i mieszkalnych 
należą wykwintne ulice Woodward i Jefferson Avenue, za
mieszkane przez miJ;onerów lub półmilionerów, nazwijmy 
ich po naszemu -dorobkiewiczów. 

Wśród zieleni strzyżonego fantastycznie d zikiego wina, 
na kubiercc:ch przepysznie utrzymywanych trawników wzno 
szą się przeważnie kamienne pałace lub pałacyki wybrańców 
fortuny. Przepiękne rysują się na tle zieleni kolumnady z 
labradorskiego marmuru. tajemniczo przemawiają du widza 
fantastyczne budowle , wzniesione z biJłego. szarrgo lub rzer 
wonego amerykańskiego kamienia ciosoweg,> Jec'n .d, nwl•ż 

napróżooby znawca budownicwa szukat w t) ch dum at h ja
kiegoś stylu, któryby możno było podporządkować p'Jd pra · 
widb i reguły dvtychczasowej sztuki buduwniczej . K ;.; żda 

budowla różni się od drugiej najdziwniejszym pomysł~m·tu 
styl romański kłóci si ę z gotykiem, tam b 1rocco w w; ąza· 

niach łączy kolumnady greckie o kapitelach doryckich, jo t1 -
skid1 - s ł owem mięszanina najdziwaczniejsza, stoso\\'nic do 
fantazyi wtaściciela. do jego pojęć o sztuce i do wit lkości i 
objętości jego worka. 

Kto jednakowoż dłużej przebywa w Ameryce tego nie 
zadziwia tu mięszanina stylów, karykaturalno dziwa< znych. 
'fen nazywa powyższy sposób budownictwa stylem amery
kańsko-kapitałistycznem , bo przyzwyczaił s~ę do tejmięszaoi 
ny nie tylko stylów, pojęć, wierzeń,· obyczajów i zwyczajów, 
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które co krok są odmienne- zżył się wreszcie z tym nowo
czesnym wytworem ludzkości, z tym konglomeratem naro
dowościowym, zlepkiem przeróżnych rodzinnych i przywie 
zionych tradycyj i dążeń, które w miarę krzyżowania się, 

muszą w pewnym okresie wytworzyć dziwactwq, dopóki 
duch czasu nie ujmie w pewne formy najdzikszej nieraz 
fantazyi. 

~jpiękniejszą ulicą, ale po części o charakterze handlo 
wym, jest ulica Woodward, dzieląca miasto na dwie polowy 
c iągnąca się vd portu aż za przedmieścia. przemieniającą 
następnie w trakt wo2owy, w kierunku Pontiac. 

Ulice vVoodward i Jefferson tworzą właściwą dzielnicę 

handlową. w której najraźniej uderzają wszystkie tęntna 
skomplikowanego życia wielkomiejskiego. W tej okolicy 
wznoszą się olbrzymie gmachy, prawdziwe drapacze nie 
bios (sky scrapers) , tu znajdziemy najważniejsze bióra prze 
różnych przedsiębiorstw finansowych, zakładów prz€rny~ło
wo handlowych warstaty fabryczne namniejszą skalę: w tej 
okolicy są redakcye pism, wspaniałe sklepy. magazyny, res 
tauracye, hotele-tutaj przewa,Iają się codziennie fale ludzkie 
złoione z mrowia różnobarwnych tłumów, przygarbionych 
prac<! lub błyszczących bogactwem, tu prztrhodzą z rąk 
do rąk miliony dolarów, tu jest siedlisko rozpaczy i nadziei, 
bogactwa i nędzy. Tu wznoszą się teatry. giełda, sądy, ra
tusz (City HaU,) tu jest także główne więzienie, wreszcie 
pomniki i skwery, na których szeleszczą jedwabie i błysz· 
czą brylanty milionerek, ale także do słońca wygrzewa ją się 
nędzarze, oczekując nier<Jz napróźno zarobku, by przynieść 
kawałek suchego chleba dla wygłodniałej rodziny. 

O stóp Woodward, rozciąga się port. Okręty C() ro mi 
nut, przychodzą i odchodzą, do przeciwnego brzegu w l<a
nadzie do miast, Windsor-Sandwich, prz:tw0żąc mieszkań

ców tych miast, w jedną lub drngą strone. 
Przeglądnąwszy śródmieście, dalej wykwintną dzielni· 

cę bogaczy, udaje się widz na wyspę. Belle Isle.. Jest to 
park typu angielskiego. zajmujący przestrzeń 707 akrów 
ziemi, tern przyjemniejszy, że się jest swobodnym w każdym 
miejscu. Czy to na łące rozległej, czy pod drzewami- tu 

• 
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rzeczywiście można użyć powietrza i bez karnie hasać i ros 
koszewać na tonie przyrody, Park piękny ozdobiony budyn 
kam i, przecięty wstęgami kanałów które wielce upiększają park 
Dokola i środkiem parku obiega doskonale utrzymywanadco 
ga parkowa, którą a zwłaszcza wieczorem przebiega setki 
au tomobil i, powozów i innych pojazdów. Po kanałach, zaś 
przeciętych stylowo budowanymi mostami przescigują się 

łódki z młodzieżą, a nawet z starszymi. Nadto rr. ie ś ci si ę na 
Belle Isle, oranżerya z kwiatami, wielkie akwaryum ryb 
oraz ogród Zoologiczny. 

Na rzece ruch ustawiczny; okręta z Cleveland, Buffalo, 
i innych portowych amerykańskich miast, nap·ływają i od
chodzą. Tui obok portu , zapełnionego okrętami i łodziami 
znajdują się stacye kolejowe, magazyny, i elewatory. Sta
cye dla ruchu p lsaierskiego zajęły ńl i cę trzecią (Third st.). 
Ma też ona odrębny swój wygląd i jest typową ulicą kole
jową. jakie w innych miastach amerykaskich , na pierwszy 
rz ut oka uderzają. Ruch wozów pakunkowych, doróżek, 

samoch0d ów, gromady przybywających i odjeżdzających, 

ruch wreście wozów kolei ulicznej, mięszanina typów, stro
jó .v, języków, g war ustawiczny, świst lokomotyw, biegania 
i nawolywania-wszys\ko to się składa na obraz w formie 
jednaki, ale zmieniający się ustawicznie w barwach i niespo 
dziankach, gdyż nagle policyant chwyta jakiegoś nicponia. 
zagł~biającego ręk~ w kieszeni podróżnego, tam znowu de
dektyw aresztuje jakiegoś elegancko u branego jegomościa 

wyg l ądającego zresztą na poczciwca, gdy by nie to, że sta. 
rai s i ę uprowadzić jakąś świeżo przybytą dziewc zyne. Na 
chwilę fale ludzkie skłębiają si ę kolo aresztowanych, slychać 

podniesione głosy, tłum się rozprasza, biegnie do pocjągów i 

kar ulicznych, by pozostawić miejsce innym. ciągle zmie· 

niającym się obrazom, bo życie wre i kipi, bo złodziejów, na 

ciągaczy i uwodzicieli nigdy nie zabraknie. 

Wyliczać kolejno i opisywać olbrzymie hotele, wspania 

1:! budynki miejskie jak ratusz i poczta, lub kolosalne gma

chy handlowe, będące niejednokrotnie ciekawym pomnikiem 

architektury amerykańskiej, nie należy do mego dzieła. 
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Zaznaczyć tylko wypada, że co piękne i prawdżiwie pomni
kowe, budowane jest na wzorach architektury europejskiej. 
Budownictwo amerykańskie rozwinęło się tylko w jednym 
kierunku, a mian0wicie we wznoszeniu niebotycznych gma
chów, zwanych tu ogólnie sky scrapers, czyli drapaczami 
niebios. Budowa tych ''dra paczy" to rzeczywiście specyal
ność amerykańska. Najpierw stawia się s7.kielet czyli kon
strukcyę żelazną, gęsto wiązaną, stosównie do tego, czy 
gmach ma być na s, ro, 15 lub 30 piątr, a w miar~ jak kon 
strukcya jest kończona, o:ibywa się wypełnianie szkieletu 
cegłą. karlą. kamieniem i cementem. Je~t to jedyny objaw 
odrębnego amerykańskiego stylu, w którym budują tal<że 

hc·tele, a nawe t olbrzymie gmachy, przeznaczone na mie~z
kanie ni~raz dla tysięcy osób. Rzecz naturalna, w budow 
nicewie tem nie ma. żadnego wdzięku, żadnego artyzmu, 
jest to tylko tytaniczny kompleks murów, powiązanych ze
sobą staloweroi spojeniami. Pomimo swego ogromu. gma
chy te budowane są lekko, wszystko obliczone jest tak, by 
wyszło jak najmniej materyału, dlatego też pierwsza lepsza 
żywio łowa katastrofa, jak naprzykład trzęsienie ziemi lub 
p:..>żu, obraca całe dzielnice miast amerykańskich w ptrzy 
nę. Tak s~mo są budowane wszytkie gmachy handlowe w 

De troi t. 
Jcdn::~kowoż nie tylko w tern zaznacza się brak enluzyaz

mu dla ~ztuki w Detroit. Nawet teatry Detroit g-rzc~ łą zbyt 
prymitywnem urządzeo~m i wątpliwem jest czy Detroit zdo
będzie się kiedykolwiek na takie gmachy teatralne, jakimi się 
szczyeą Kraków i Lwów. Pochodzi , to ztr~d. że teatry w Oc:tro it 
j a kzresztą w każdero inoero mieście amerykat1skim,są przedsiębiur 
stwem prywatnem, które je prowadzi nie dla sztuki al<', d la in te
resu. Dlatego też u nas w Polsce teatry przynoszą deficyt,w A· 
mcryce natomiast bardzo poważne zyslci. . 

Rzecz naturalna, że i dobór sztuk teatralnych odpowiada tu 
celowi założen ia. Unas w P olsce teatr jest instytucyą pow~1żną 
nawet wysoce wychowa,yczą tutaj teatr dt'morąlizuje nic tylho 
młodzież, a le i stars~yb, treść sztuki zaczerpnięta z nizin namięt
ności ludzkich najgorszego gatunku, w każdej sztuce musi h) ć kil 
ka morderstw. tuzin kradzieżv, tuzin oszustw, p61 tuzina rahun 
k6w, k ilka uwięziel'1 i przynaj~ni<'j jedna ucieczka z więzienia, a 
ponad tero wszyskieOl góruje rewolwer i gęste strzał_:., które w-

----------------------·-------- --------------------------~ 
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śniale mają być najlepszym efektem, by widzom grać na nerwach 
Nic -więc dziwnego, że rewolwer zdobył sobie w Ameryce ta

kie prawo obywatelstwa i tyle niesczęść przynosi, k iedy nawet 
teatr zaprawia młodzież <lo efektów rewolwerowych. 

Prócz demoralizuj ących scen je!>t także w każdem m ieście te
atr poważniejszy, kultuwujący dramat, ale szersza masa ksztal
ci się tylko w teatrach rewolwerowych . 

Podnieść natomiast należy wysoce rozwiniętą dążność orga
nizacyjną amerykanów, która powinna być d la nasprzy kładem. 

Najrozmaitszych stowarzyszeń, klubów, loż, związków jest 
wśród nich bez liku, a wszystkie prowadzone wzorowo, ze świa 
domością dążą do obranego relu. Cieszą się też kluby i sŁowa 
rzyszcoia nmeryka11skie nie tylko wielką liczbą członków a le i 
polutinym majątkiem. 

Wiele z nich,zamkoiętych same w sobie, ocldziałuwuje tylkCI 
na najbliższe otoczenie lub wprost zyje samolubnie, nie trosz_ 
cząc się o nic innego jak tylko o swych członków, by im weso 
ło, swobodnie i miło czas płynął po godzin~.ch pracy. Jednako
woż wszystkie mają ceche wspólnej pomocy i zachęty do wybi
cia się na wierzch z szarego tłumu. 

Członek takiej organizacyi nieboi się jutra, bo wie, że w ra
zie niepowodzenia przyjdą mu jego współczłonkowie z pomocą. 
Dla tego też śmiało, z pogodnem czołem, zużytkuwuje swe zdoi 
ności i korzystająć z nadarzającej się sposobności, kroczy na. 
przód, wieuząc o tem, że musi dojść do celu. Towarzystwa 
te dały też początek dzisiejszym korporacyom i związkom zawo 
dowym. One wyszkoliły sposób organizowania się i przekona 
ły amerykauów, że tylko wspólneroi siłami działać . potrzeba a 
zawsze zdobędzie się cel zamierzon 

Dla tego też, gdzie tylko się obrócić, w;dzimy w Ameryce 
związki zawodowe to jest un~e robotnicze, a z drugiej strony 
zwią.ki handlowe i przemysłowe, które wyolbrzymiały do tak 
potwornych rozmiarów, że nawet stają ~ię niebezpiezne dla 
tych klas społecznych , które zm uszone są przez nie do ząJeżno
ści. 

Stowarzyszenia te są także twierdzami aoglo-amerykańskie 
mi przed nawałą emigracyjną. Kto wie, co by się było działo z 
aoglo-saską rasą w Ameryce północnej, jakie ona przeszłaby 
przeobrażenia, czem by była dzisiaj, gdyby nie te związki i sto
warzyszenia. Kto wie, czy fala emigracyjna, napływająca w 
milionowych rzeszach z Europy, nie byłaby tak zalała anglo-sa-
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sów,jak fala anglo-saska dawnych tu osadników hiszpa1'iskich, 
holendersk ich i francuzkich,którzy niebawem przejdą już do his
tr>ryi, jako zupełnie strawien i przez anglo- sasów. Znakomitej 
swej orgauizacyi .teJ wdzi~czają anglosasi, że fa la europejska nie 
podmyła ich stanowiska,że ulrzymali wpływ i zuaczenie,że 11trzy 
mali swój język i swą kulturę i jako rząrlzący, potrafili więk

szość przybyłych z Europy wychodźców ujarzmić i podporząd

kować sobie, a '-Yreście zupełnie wynarodowić. Dzisiaj anglo 
sasi są potęgą. któ rej już nie skrusz5·, bo oni są Ameryką , a fa
la imig racyjna zal~:dwie cząstką, równającą się jcdn<'j siódmej 
ich potęgi co do liczby, a je d n ej setnej zaledwie co do znaczenia 
eko nomicznego i wpływo na poli tykę wewnętn~ ą. 

Je~t to dl o nas daleko idącym pnr.ykłaclem . Holęderscy osad 
nicy zgin<,; li , ho nic mieli o rganizacyi anglosasów natomiast 
uratowa ła od niebezpieczeristwa podzielenia s ię wpływem i z•·a
czeniem z przybyszami organiza<'_l'a. Anglosasi zamknęli się sa
ln i w sobie, przez d!ngi czas do swych orga ni zncyi nie pl·zyjmo
·wali żadnego cuclzozicmca, a \Yytężyli wszystkie s iły w kierunku 
spólnycb przedsicbiorsl\\· ha ncl lo"·ych i przemy:-łowych , musi~d 

podporządkować pr.tYbyszó"· pod ich cele i zrobić ern i~rnc'yę za 
leżną ekonomicznie,acopozatem idzie i politycznie od a ng losasów 

Tą samą taktyką. po\\-i nniśm)' się kierować i my polany, jeśli 
chcemy ulr)(ymać narodowość, język, i \Yia rę ojcó,~·. Jnk anglo 
sasi zamkn~li się sami w sobie, do doskonalośc i doprowadznjąc 

organizacy~ ochronną, tak my slmpiajmy s i ~. łączmy 1 o rganizuj
mysi ~, nie tracąc czasu na szuka nie nowych dróg, bo wzo• Y m n
my gotowe. Nnśladujmy a meryka nÓ\Y w lem co dobre, :1 zwla 
szczą o rganzujmy się tak, by każdy polak był członkiem jaki\:iś 
organizacyi, starajmy s ię powołać do życia wśród sicnie takie in 
styl ucyc, jn kie im wyszły o a dobre a unikajm y błędów pope ł nia

nychprzez inn ych. O tem co nam koniecznie potrzeba w n o~zcj osa 
dzi e, by mieć nadzcję utn.yman ia na rodow• ·Śc i '"da lszych pol<o
lcninch, pomów i ę na innem miejscu. Gclybyśmy, za wzór so
bie Polo nic, w Sot<th- Bend, Ind. Jakże oni odmie1111ie od nas po 
la ków Dctroil, s i ~ prowadt!ą . A zatem dla czego ruy nie moglibyś 

my dokonać cudów, jeśli tylko zrozumieli byśmy , że potęga, 

wpływ, znaczenie i dobrC\byt leżą w organizącyi . Mamy wszyst
kie dane ku temu, by stać się cenną cząstką cywil izowanego 
św i ata, by podnieść imi~ polsl,ie, by uratować swą narodo 
wość, a le musim y c:.:c ieć,musirn y pracować nad sohąjak inzi pra 
cują, musimy powiedzieć sobie: chcemy być przykładem dla in
nych i dzieła dokonamy. 
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Na ogó lny nmt oka, kto dziś przejdzie si<t d.t.i elnicami polskiemi 
gdzie ju~ tak rozwinitttY handel i przemysł, gdy zobaczy wspaniałe 
kościoły. kilko piątrowE: zabudowania szkM po lskich, dalej ten wiel
ki zakład S S, F el icyanek, mieszczący przeszlo dwic·śc ic śicrót, nastę
pnie gdy zobaczy gmach Seminaryum po!skiego z ogrodem i liczbę ucz 
ni dochodz:p·ą 300, myślalby i.e Polacy Bóg wie jak dawno zamiesz 
kują, jui Detroit. Tym czasem tak nic jest. Rozrost ten datuje 
się dopiero od roku 1H72, bo chociaż jeszcze przed r. 1857 zamiesz 
kiwały w Detroit trzy polsl,ie rodziny: (Franciszek Kamil•ski, Emil 
Jasnowski, i Antoni Leszczyński, ) to jednak nio:: mogły one nic zdzia 
lać. Fr. Kami•1 ski bowiem ożeoiJ się z francuzką, Emil Jasnowski z 
szwajcarką i w krótce !-.ię z amerykanizowali, Antoni Lescczyński zaś 
odosobniony, t mieszkał bowiem na farmie między Detroit a Wyandote, 
sam jeden nie m6gł nic zdziałać.) D opiero dnia 13 sierpnia 1857 r. 
przybył do Det roit z rodziną Stanis.ław Melin, a za nim w rok póź
niej przybyt Jakób Mindak, (szwagier St. Melina) . W r. .85H przy
był Franciszek Melin z rodziną . W roku 1859 przybybywa 
Wojciech Melin, a w r. t86o Jan Lemke z bratem stryjecznym, takie 
Janem i Antoni Ostrowski. Za temj rodzinami co raz wi~cej napływało 
i zaraz biorą się do dzieła. Z początku należą do niemieckiego koś
ciola św. J 6zcf.:1 przy Gratiot ulicy, gdzie z czasem zakładają bractwo 
ró:i.ańcwe , bractwo św. Stanisława Kostki, a późn iej gby trochę 
więcej przybyło polaków, zbudowali sobie kosciółe k, i wys tarali s i ę o 
polskiego księdza . Zanim jednak zbudowal sobit! kościółek odwiedzał 
te rodziny, ks. Maciejewski, kt6ry doje.t.dzal a czasami te rodziny 
na dwóch farmerskich wozach, udawały się do Grecnfield Micb., na 
nabo?.eństwa gdzie ks. Maciejewskj był proboszczem w francuzkiej 
parafii, 

Polacy wybrali sobie nie najładniejsze 1111CJSCe. Byio tu bo-
wiem pelno rowów, głębokich dołów i paryj. Miejsce, np. gdzie dziś 
stoi Seminaryum Polskie przedstawiaJo jako wielki dół, gdzie zaś 

klasztor SS. Felicyanek, był ogród licho ogrodzony w pośrodku które 
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jeden z pierwszych polaków w Detroit. 

Anna Leszczy~·tska 
t ona pie rwszego polskiego osadnika w Det roit. 



go stała wi~lka rzezaloia, a przy obecnej nlicy Canfiel d, gdzie teraz 
bogaty skład med li sp. Melin i Gutowski, gdzie ulica Orleans by.ły 
doly, do których pr7.ez d~ug i czas zwożono ziemie aby je wyrównać. 

Na zachodniej stronie , także nie było lepiej. Całą tą przestrze(l 
zajmował las , który z czasem wycięto . Miejscowość Delray obecnje 
18ta warda było to sobie równ ina dzika piasczysta tu i ówdzie poros-
h dzrewami. A jakże zmiennie wygląda obecnie! 

S,TAN ISŁAW M E LIN, 
Jeden z pierwszych Polaków w Detroit. 

Oprócz rod zin już na wstęp ie •vyrn ieDionych pr~ybywaly do De
troit, rodziny: Glówc.zewsk ich , Cyganków, S fupeckich, Doroszów, 
Łazów, Skrzyckich, Welzandów,Jurczykó w, Tu chocJ, ich, ~0\Yakow

skich, Mroczkowskich, P ysio1ów, G rmzl<i"wiczów , Bnrzyń~k ich , 
Przybyłowskich , G zclów, Dychów, S ikorów, L esir1skich Trepów, 
Żółtowskich, o :szewskich , Paste roackich, S.zym:tńskich, Balowskich . 

Trudną rzeczą byJoby wyliczać wszystkie rodziny,d latego poprze
stanę na tem, że dziś jest ich przeszlo 15 tysięcy , a wszystkich polaków 
przeszło 6o tysięcy . 



Krótka Historya Rozwoju 
Gazet Polskich 

w Detroit. 

Pierwszą polską gazetę p. t. "Gazeta Polska J<atolic-
ka", wydawałJan Barzynski w r. 1874 Po kilkn tygod nio-
wej jednakowoż swej egzystencyi pismo to upad lo. 

Drugim pismem byt tygodnik · ·Gazeta Narodowa'' 
W ydawany przez ś p. Piotrowskiego, a redagowany przez 
p. Zawiszę. Reda.ktorb)l ter. jedn)m z ciekaw)<h t) rów 
dziennikarskizh w Ameryce. Uyl to skot1czony radyka l i 
socyalista. Przy Gazecie Narodowej pracował ta kże H. 
Derdow~ki. wany pisarz ludowy, kaszub~ki. Brak popar
cia tego pisma sprawit, że w niespelna roku pismo t0 , 
upad lo. 

Trzecia gazeta powstaJa w r. 1885 p. t. (•Pielgrzy m 

Polski' '. Wydawaną byla przez tow. akcyjne. Prezesem 

spółki byl ks. Paweł Gu towski. sekretarzem A. I<olo~kowski 

kasyerem l<. Nowakow.;;ki . Redakcyę Pielgrzyma objął 

H. D erdowski. P ewne nieporozumienia jednakowoż za

szły i H. Derdowski opuścił D etroit w r. 1888, udając się 

do Winony. Redakcyę po nim objął Leonard Olszewski, 

jednakowoż dlugo tego miejsca nie zajmował, bo gazeta w 

tYm samym roku, t . j. w r. 1888 upadła. 



Czwartą z Kolei p;:azPtą ,)yła '·Prawda. "Powstała ona w 
r. r888 i do roku 1893 wydawaną była przez L' K, Olszew 
skiego. Po p. Olszewskim objął ją Dr. Laskowski profesor 
Seminarium Polskiegc. "f'rawdę" z<1silal artykułami takie 
Dr. lbwiecki, póiniej~zy wydawca dzrennika. "Swoboda" i 
:1utor wielu udatn)<h wi<n zy, I ta gaH1a nie JT.(gla jakoś 
wytrzymać w D etroit to tfż prze-niosia się do Bay City. 

Piątą gazetą byh "Gwiazda·' która zabłysła w r. 1889. 
Założył ją A. Paryski raz{ m z p Skupińskim. Do I= óki A, 
Paryski l 'racowat przy.,Gwiazdzie' przedstawiałaona się ja 
ko tłko ożebną je;;z-::ze hyb p)d ' T0polnickim (Lindem) ale 
gdy począ ł ni ą kierować o~obiście wydawca p. Skupit1ski, 
stała się istotnem"horrendum ··pod względem sensu, stylu, 
i ortografii. Gwiazdę odkupił cd wydawcy p L Olszewski, 
i wydawat j ą do r, 1897. Niedoznaj ąc poparcia 'Gwiazda" 
zgasła. 
Szóstą gazetą polską. w Detroit, jest ·' Niedziela" za Jużo
na w r, 189 r. Jest to tygodnik ludowo- literacki wydawany 
przez Seminaryum Polskie. Pierwszym redaktorem tego 
tygodnika był. ks Barabasz, profesor Seminaryum. W roku 
19J2 redagował go ks. Paweł Cwiąkała, następnie ks, Jan 
.\1iller obecnie redaguje go prof. R. Pią tkowski. W r. 1904 
aprzest::"n > N iedztelę · ·drukować. P o kilku miesięcznej 
przerwie przywrócono .tycie ·'Niedzieli Je!-t to pierwsza ga 
1.eta k tóra utrz) ma~<t się przy życiu z sześciu wyż<·j wymie
l io:1 yt h gnet. 

Siódmą z rzędu g:tz( tą byl.-1.' 'Swoboda". fowstała ona 
w r , 1896 a u p ;:~d ł..t w r. 1898. Z początku tygodmk. po tem 
prztmieniona na dzi< nn tk. ' 'Swoboda"by ta u mi< j ~tnie reda
gn w::tt" ~ 1)1 z. z Dr. lłvwielkiqzo. htóry uprócz prr1c cl7iPn ni
ktt :-> kllh p . św~,:c<l l ::. \\ ~ j ..: zdvdh . .Ś~ItJai•vll<.tiltti. J~Z t.. Ll W,tl::zc 
praio:e literaci\ ie 

Na:-tc:;pna gazt"ta." l 'o lon i a" z tczęla wychodz'ć w r 189H 
\Vyd ·nvałją St l<apcia.'' Pulonia" 0d początku sweg0 jstnie 
n i 1 ::~ż :lo obecnt j p 1ry j e~t organem Stowarzy~zenia.l<zym 
l(at pod 0 pi L· k ą św . l ró jcy. Dnia 1 :~o kwio tnia 1906 roku 
prz :~zed ł ty~od n k ten na własność Edmunda Wolczyr't ·kie 
go i Edw.1 rda Le--~czyń -kiego. 

DziewiąLą gazetą było .. Wolne Słowo Polskie." wyda
wane w r. 19 )2 przez J ,\Jiłkowskiego. Był to tygodnik sta 
rannie wydawwnyrnimo to upadł po dziesięcio tygodniowej 
egzystencyi. 

1 



"''POLONIA'' 
• Jedyne pismo poświęcone interesom 

=====Polskim.===== 
Można je zapisywać u agentów lub w ofisie "Polonii" 

397 Forest Avenue, East 
DETROIT, MICH. 

+ Prenumerata rocznie $1.5 O + 
Półrocznie 7 5 centów 

"Polonia" obejmuje 16 stronnic dobrego pisma. 
TELEFON RIDGE 978. 

Stowarzyszenie c 
Organ Stowarzyszenia Pol. R. K. 

pod opieką św. Trójcy 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

i pismo polityczne poświęcone interesom Polaków w Stan. Zjed. 
WYCHODZI W KAŻDĄ SOBOTĘ. 

Prenumerata $l .00 rocz. Dla członków Stow. 60c. 
Wszelkie przesyłki pieniężne i w ogóle lis ty dotyczące admini

stracyi, zmiany ad resów, korespondencye, artykuJy i t. d. należy wy
syłać pod adresem: 

F. P. Gtówczewski, 
467 Canfield Ave., E., - Detroit, Mich • 

• 



CZYTAJCIE 
Dziennik Polski! 
Dzienni k Polski podaje wszys tkie wiadomośti jaknajprę-

.:1- .JI. .JI. d z e j . .JI. .;~- .:l-

Dz iennik Polski pisze zawsze prawdę. nikogo nie Ószczę· 
dza i do nikogo s ię nie umizga. 

Dziennik Polski da je codziennie kilka pouf z1jących a rty
kulów, odnoszących si ę do wszelkich dzie:l.zin 

życ ia ludzkiego . 
Dziennik Polski chwalą wszystkie uczciwe gazety jako 

pismo bezstronne i sprawiedliwe. 
Dziennik Polski kosztuje tylko 6 centów na tydzieti, 

już z odnoszeniem do domu. 
Dziennik Polski wykonuje wszelkie druki szybko gusto

w nie i tanio. 
Dziennik Polski jest najskuteczn iejszym c rganern do o

g łoszeń . B Masz dom, Jotę lub sk ład na 
sprzedaż lub do wynajęcia, ogłoś si ę w Dzien-

n iku Polskim, a skutek' będzie zawsze. 

Administracya Dziennika Polskiego: 

" ' cisand ./a n, manażer. 
Kowalczyk Jan, redaktor. 
Trzctrzy1h;ki 1\:onstanty, red. 
D ysarz Ja n, 11 uchałtcr. 

Szal ir1ski Franci szek. ad res. 

Rzeszotarski Stefan. fonnan. 
Groell oiski ł'ranciszek, zecer . 

li. Pajzderski L udw ik . . Lin ot. 
Sticber A lbert. Li not. • 
Szornak Angusl, nr aszyni sta. 

-- AD RES: --

Polsko-Amerykań. Spólka Wydawnicza 
(Polish-Ame rican Publishing Co.) 

424 Canfiełd Ave., E., Detroit, Mich . 

• 
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Wreszcie dziesiątą gazetą polską w Detroit jest '•Dzien 

nik Polski". Założono go dnia 2-go marca 1904. Dzien

nik ten jest własnością spółki wydawniczej , w skład której 

wchodzą p p. Jan Jagłowicz (prezes). Józef Gojke (wi<:e-pre 

zes), Jan vVelzand (manażer), Ałex. Lemke (sekretarz), 

Augus t Stieber (kasyer) oraz August Szornak, Antoni Gojki 

i ks. Fr. Mueller (jako dyrektorzy). 

Dziennik Pol~ ki był redagowanyz początku przez p. Ha

lickiego. obcenie redaktorem jego jest p. Jan 1-<owalczyk. 

JJk więc widzimy dziennnikarstwo w Detroit nie było 

dosyć poparte przez publi czność. kiedy z tylu gazet tylko 

trzy utr zymały si ę przy życiu. 
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OCROO NA ZABAWY LETNIE 

w 8 milowym obrębie miasta 
na Grand River Avenue. 
Dojazd karą Orchard Lak e za l O c. 

O gród s tarannie utrzymany, dobra kuchnia, a~ 
nadto u c;ługa grzeczna i dbała o wygody pu- ~ 
bliczn ,;ści. J est to jedno z n:Jjl \dn iej-zych \\ 1 
miejsc wycieczkowych dla towarzyst pol -

skich. gdyż i ten dom jest po lski Komite t 
budowy Domu P olskiego r. 1916 u rządz1ł dw<t pikn ik i 

w tym ogrodz ie i któryc h d•JChód na budowę prz1 znaczono. 

FELIKS MALINOWSKI 

=-="'~ 

POLSKA 
PIEKARNIA. 

Smaczny chleb i ciastka codziennie świeże 
Żądajci e chleba 11 n;"~ S wypit:>bnf go. 
a przekonacie się. że nie ma Jepsz~go . 

335 SUPERIOR ULICA. 

VICTOR JURKIEWICZ, 
POLSKA CUKIERNIA 

(CANDY STORE) 

Zaopatrzona w doborowe wyro by cukinnicze. Lody (Iee 
Cream) własnego wyrobu o różnych sma kach Osobny 

pokój do ice cream. Wielki wybór cygar. skład zabawek. 
przyborów szkolnych oraz ogni szrucznych Ceny umiarkowane 

531 CANFlELD AVE., EAST. 



Parafia Św. Wojciecha. 

m IERvV_S_Zi} Polską par~fi_ą w Detroit jest parafia św. 
vVOJCiecha. Założyli H Polacy, których począw
szy od roku 18 ,7 coraz to więcej przybywało. Z 

począlku tH.:zę'szczali o ni do nit micekiego kościółka św. Jó
zefa przy ulicy Grati<.·t (• b cnie _:; 12 Gratiot Ave.), potem 
przenidli się do nowo zbudowanego niemieckiego kościoła 
przy ulicy Orleans i Jay, gdzie p0zos tali do roku 187 1. Bę
dąc jeszcze par.1fianinami kościob św Józefa przy ul. Gra
tio t załvi) li dwa bractwa, bradwo H óża ńcowe i bractwo św. 

S tanisława Kostki Nit mcom nit:.: bardzo pod obało się to, 
zacz9li więc dokuczać Polakom M i mo to _P0lacy dopomo
gli im do wybndowania nowego, większego kościoła przy ul, 
Orlea ns i Jay, \V czasit:: od r. 18_,7 do r. 1g7 1 od wiedzało 
polskie rodziny dwóth pobkich ksi~ży. Jednym z pierwszych 
był ks. I<. ;\laciejewski. Bywało czasem, że ks. ten zabie
rał wszystkie polskie rodziny na clwie fury i zawoził do swo
jej frc.ln c:uzko-niemieckiej paratit w Greenfield, Mich. 

Po śmiecci ks . l\1 aciejewskiego, ks. S zymon Wieczorek 
z Parisvilłe odwiedzaJ rodziny pobkie co drugą niedziel ę. 

Co roku zaś przybywali do Detroi t misyonarze, ks. Seba
styański i ks. Szulak 
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Gdy w roku 187 r było ju ż około 70 rodzin polskich , u
radzono aby odłączyć się od Niemców i założyć własnę pa
rafi ę . Jedny m z najważniejszylh powodów, które skłoniły 
Pulaków do tego, było brutalne obr hadzenie s i ę Niemców z 
n i mi. 

z rotogl·a!tJ sowlnskic;;o. 

Kościot Św. Wojciecha. 

To też gdy ks . \Vieczorek przybył dnia 23 kwietnia w 

dzień św. Wojciecha, tadzono si ę nifgo w tym względzie. 

T en oświadczył się za odłączeniem od Ni1 me ów. to też za
raz wy brano komitet. któryby zajął się budo"" ą nowfgo koś· 
cioła. W skład komitetu weszli pp Jan Lemkt:, Antoni O
strowski, Stanistaw i W oj<"iech Melin , Jakób !Yl ind ak i Fr. 
Rorr. 

Grunt pod budowę podarował Francuz p. Moran, który 
miał wielkie obszary ziemi w tej stronic. 

O trzymanie pozwolenia na budowę. było rzeczą trud-



,, 
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meJszą. Ks. biskup Borgess, niemiec, niechciał się na to 
początkowo zgodzić. Dopiero za wstawieniem się ks. Wie
czarka udzielił pozwolenia na budowę. 

Mając już grunt i pozwolenie ks. biskupa. komitEt za
brał się do zbierania składtk, a w dniu 13 czerwca 1872 roz 
poczęto budowę drewnianego kościołka za sumę s, soo dola
rów. Budowa postępowała do'>yć szybko tak, że w lipc u 
1 8i~ r. ks. biskup Borgess jt ż kościół poświęcił, a na p ro
boszczJ. tej nowej parafii przeznaczył ks . S. Wieczorka, któ 
ry w Detroit już mieszk:'ll od 13 maja 1871 r. Mając już 
kośc ioł gotowy komitet zabra l się do budowy szkoły, aby 
uni!mąć w~rmanizowanie dzieci pobkich przez szko lę niemiec 
ką. Nie zapytano s i ę jednakowoż ks. biskupa o pozwolenie 
budowy. N i e chciano bowiem szko ły zapisywać na ks. bis
kupa. T o też gdy ks. biskup dowiedział si <; o zamiarach ko
mitetu, zażądał od budowniczego Fr. Ba tow~kiego planu 
do przejrzenia n) ł to tylko pudstęp ze strony ks biskupo, 
gdyż planu nie wyd <:d przed q tygodniami, a tymczasem 
źli ludzie znaczn<! rzęść materyałów pod budO\\'<t rozkradli. 
\V końcu komitP.t u Irgi woli b. b i:- ku pa i zezwolił na z l pisa 
nie przyszlej szkvty na jt ~o imię 

Z tego z;jtargu ks. biskupa z kom itetem n:·qgorzej wy
szedł ks . S Wieczorek. którego ks biskup U\\ażał za g łów
~~"go agitat<>ra w tej sprawie. To też zasuspendował go, a 
kościał k3Zał zamknąć. Osad ę pobką cg<~rną ł wielki smu
tek. Z trudem zdołano kościoł W.) budow<tć, a t u nagle po
zbawiono ich przez pewien czas korzyst;:1nia z niego. O księ 
ży było dosyć trudn v. to tf'ż musiano czekc1ć ai do r. 1874· 

W tym czasie przybył do Dttroit ks J Geryk i teg() ks biskup 
przeznaczył na proboszcza. 'vV dniu 19 marcar 1874 kośc iliJt 

na nowo otworzono. Ks. Geryk b) ł na probostwie do r 3 
maja 187:; r. P o nim nastąpił ks Alfons Dąbrowski. króry 
po krótkim tu pobycie W)lechał do Kanady loLecnie jes t prze 
orem jednego z klasztoró w Rzym . kat. w Jerozolimiel po
zostawiając po sobie nie miłą pamięć. Następnym probosz 
czem był jednoręki ks Jan Wołowskt z zakonu 00. Zmar
twychwstańców, weteran z r . 1863-4· Będąc kaleką niemógł 
odprawiać mszy św .. zastępował go w tej czynności ks Ttlek 

li 
li 
lr 
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czech =~ zakł.adu dla starców. Wszystkie inne czynności, 

:ak: kazania i nieszpory mógł sam wypełn~ać. W każdym 
razie było mu to trochę za uciążliwem. Parafianie także 
spostrzegli to i starali się o innego księdza. Porozumiaw
szy się z ks biskupem, napisa~ p. Przybyłowski do Galicyi, 
do ks D. Kolasińskiego, który wówczas był wikarym w Czer 
nichowie, koło Krakowa. Ks. Kolasiń<.:ki zgodził się pa 

Ks. S. Wieczorek. 
Pierwszy polski proboszcz w DeLroit. 2 :Fotogaltt SowlnskJego. 

propozycyę i w r. r 882 przyjechał do Detroit. Z dworca 
kolejowego w towarzystwie pana Przybyłowskiego i Dr. Iło
wieckiego uda l się do rezydencyi biskupiej. Ks. biskup przy 
jął ich grze<..znie i ofiarował ks Kolasińskiemu posadę pro
boszcza, a ks Wolowski miał teraz być jego asystentem. Ks 
'vVołowski jednakowoż na to się ~nie zgodził i wyjechał do 
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Radomia, III., gdzie posiadał dosyć obszerny domek. 
ks. Kolasiński pozostał więc sam na plebani i. Widząc co 
raz to większy napływ polaków, zrozumiał że trzeba będzie 
wziąść si ę do budowy większego kościoła. Będąc z natury 
ruchliw ym i energicznym przyst ąpił w r. 188 1 do tego wiel
ki-ego dzieła. 

Śp. ks. Dominik Kolash'1ski. : ... 
z !otogra.til SowinskiegQ. 

W trzech latach ukończono pracę i w dniu 29-go czerw 
ca 1884 r. ks biskup Boqess pośw i ęcił ten w~ pa niały przy
bytek Boży. Nie długo cie ~zył się ks Kolasir1 ski owocem 
swej pracy. Zaszły bowiem jaki< ś nieporozumia między 
nim, a ks biskupem, skutkiem któr) ch było nsuspendowa
nie ks Kolasir1skiekiego oraz rozporządzenie, aby opuścił 
Detroit jaknajpręd zej. Ks Kolasi r1ski w czasie swego pob) tu 
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na plebanii w Detroit potrafił zjednać sobie bardzo wielu pa 
rafian. To też gdy wieść o suspendowaniu i wydaleniu ks. 
Kolasińskiego rozeEzła się w parafii, stronnicy jegooświadczy 
li, że na innego księdza się nie zgodzą . Przyszlo do wiel
kich zaburzeń, ks biskup bowiem n<tznaczył na miejsce ks. 
Kolasińskiego. ks J ózeia Dąbrowskieg<'. Z początku spo
dziewano się. że ks biskup cofnie swe rozporządzfnie, ale 
gdy on nic w tern względzie nie uczynił, przyszło w parafii 
do poważnych rozterek i zamieszań. 

W końcu ks biskup kazał ko-5ciół zamknąć, a nowy pro 
boszcz ks Józef Dąbrowski sprawował czynnośct kapłańskie 

w kaplicy Sióstr Felicyanek. W takim stanie znajdowała 

Śp. ksiądz Bronikowski. 

się parafia od 8 grudnia 188 5 d o czerwca 1887 r. 
Ks Józef Dąbrowski dla złagodzenia umysłów parafian 

urządził misyę. na którą zaprosił je2;uitę ks Sebastyańskiego 
M isye zr0biły swoje. Parafianie trochę się uspokoili z czego 
korzystając ks Bronikowski [profesor Seminaryum Folskie
go l po nauce misyjnej udał się z procesyą do kościoła. Za 
to ks biskup uczynil go proboszczem, na której to posadzie 
pozostał do dnia t8 grudnia 1888 r. ro nim objął zarząd 
parafii na nie cale dwa tygodnieks Cichocki. A w dniu 29 
grudnia t 888 roku ks Kazimierz R ochowski został przezna
czony na proboszcza. Kapłan ten założył bractwo św. Win 
cen tego. 
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Następnym zaś proboszczem był ks Chodniewicz, któ· 
ry 0bjąl ten urząd dnia 7 marca 1889 r. W ciągu swego 
pięcioletniego poby tu zdz iałał bardzo wiele. Wyst-awił so
bie murowaną plebanię. a starą drewnianą obróci ł na dom 
dla Sióstr, vVybudował wielką szkolę parafialną, założył 

stowarzyszenie R zymsko-Katolickie pod opieką św. Trójcy, 
a w końcu wybudowa ł kościół ś w. Józefata. 

11\<>l ogmrowat .Jos. Sowiosk l. 

Ks. Franciszek Mueller. 

P o opuszczeniu para fi i d. I s czerwca 1894 r. ks Fmn
ciszek M ueller zajął jego miejsce, na które m do dnia d zisiej 
szegv pozostaje. 

W ostatmch czasach kościół całkowicie odnowiono tak, 
że obecnie należy do ladniejszych kościołów w Stanie 

! H M 1chigan. 

~ ' : 
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, 
Parafia Sw. Kazimierza. 

, Drugim najstarszym kościołem polskim w Detroit jest 
kościol pod wezwazniern Ś \~. ~azimierza. 

Polacy, których na 7.achodniej stronie w r. 188 1 by to oko 
ło 70 rodzin, nie mając własnego kościoła. zmu~zeni byli u
częszcza ć bą::J ź to do niemiecki.ego kościoła ś w. Bonif::łcego, 

bądź to do kościo ła św. \t\ ojciec ha na wschod ni(· j stronie 
mia~ta . Kiedy w li rzbię trochę wzrośli postanowili wybu
dować sobie wbsny kuś·· io[ 

... 

Fotograrowat Jos. Sowlllskl. 

Kościot Św. Kazimierza. 

lnicyatorami budowy byli pp. A. Knopf, J. Malicki, 
J. Raniszewski, J. Deja, J. Dalrnan, J. Murawski i M. Bru 
ski. Po od byciu kilku posiedzeń, na których obrano miej
sce pod kościot i szkołę. Zakupiono 6 lot [ 40x 140 stóp J od 
Ąntoni.ego Grossfeld 'a i gdy składki dosyć prędko wpływa
ły na ręce komitetu, oddano budowę architektowi H . Egel
bert'owi, który się zgodził na wybudowanie kościoła i szkoły 
za 7,500 dolar ów. 

! 
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Do nowo zbudowanej szkoły uczęszczało początkowo 

30 d zieci . 
Poświ ęcen ie kamienia węgielnego odbyło się dnia 1 1-go 

wrze śnia r. 188 1, a poświęcenie kościola w dzień Z ielonych 
Świ ątek w roku nas t~pnym. 

Ks. Paweł Gutows ki. 
Probosz<,z parafii św. KazinJh•rza 7. rotogran i Sowlnskhlgo, 

Kiedy rozpoczęto budowę przeznaczył ks biskup Bor
gess ks Pawia Gutowskiego na proboszcza, który objął pa
rafi ę dnia 27 pa źd ziernika 1882 r. 

Ponieważ decydująca uchwała komite~u co do budowy 
miała miejsce w marcu [ 1881 l w dniu Św. Kazimier za, 
przeto za patrona nowo budującej się parsfii obrano św.Ka
zlmterza. Po ukończeniu budowy kościoła i s zkoły przystą 
piono zaraz do budowy domu dla Sióstr Felicyanek. Kosz-
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ta budowy domu mieszkalnego dla sióstr nauczycielek wyno 
siły 9. soo dolarów. Nast ępnie parafia podjęła się zbudo
wania plebanii dla swego proboszcza za sum ę 1200 dolaróń•, 

który w braku tejże zmuszony był mieszkać w whsnym 
domku. 

Ksiądz Rafael Chrząszcz. 
Asysteut pa ra fii św. KazimiE' rz:t ~<FotogMii Sowln sklego. 

W następnych za ś latach 1887-1 889 dokupio 2 loty za 
1200 dolarów zbudowano obecny koś cioł, który wzorowany 
jest na kościele św. Piotra w R zymie. Poświęcenie kamie
nia węgielnego przez ks biskupa Foley'a odbyło si ę dnia 4 
lipca 1889 roku , a poświęcenie kościoła 17 grudnia 1890 r. 
Za budowę kościoła zapłacono 126,ooo dol. 

W ostatnich czasac.h szkoła okazała się zamałą. napływ 
bowiem dzieci zwiększał si ę z każdym rokiem. Musiano 
więc powiększyć szkołę przez przybudowanie 8 nowych 
klas, które kosztowało 30 tysięcy dolarów. 



l 
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Szkoła ma dziś 16 klas i mieści si ę w niej wspa niale u
rządzona obszerna hala, której poświęcenie odbyło si ę dnia 
10 lutego 19)7 r. 

Ks. Paweł Gutowski. k tóry przy pomocy swoich para
fian t yle dokonał budowli i który od założenia parafii aż do 
ob~cnej chwili z nią pozostaje, z.tdugujc na jaknajwiększe 
uznante. 

W dniu 2'/ października 1907 r. ks. F . Gutowski będzie 
obchodził srebrny jubi·leu~L: swego probos twa, j<'st on t ż 
·;eniorcm duchowier1stwa pol~kiego w Detroit. 

Życiorys śp. ks. Dominika Kolasińskiego. 

Sp. ks. D ominik Kolasillski ujrzaJ światło d:t.ienr.e w 1\lie lcu w 
Galicyi, dnia IJ·go sierp nia 1838 r. ~auki pobieraJ w l<ral,owie , 
gdz ie równie2 wyświęcony był na .kapłana w dniu '25 go lipca 186-1- r. 
Przed wyj,-=d\ m <!o .\mc:yki U) l "i:-•• rym '' Cz\ ruitltowie, koJo Kra
kowa. 

Na zaproszeni.,- p. J. Przybylowskitgo przybyJ do Detroit w r. 
x882 i zostaJ mianowany p roboszczem parafii św . W OJCic< ha . Dla pa 
rafii t t'j zdziałał bardzo wiele, wybudował bowiem piękny kok iół mu
rowany. ~ieporozumienia jakie zaszły mię_dzy nim, a ks. bish1pt m 
spowodowały jego wyjazd z D etroit. Udaj~ si~:: do Mantow w Dalw
cie. Z czasem powraca do Detroit i za kłada kościoh.: k przy B<::aubien 
ulicy. Z pomocą s woir:h z wole nnikó w buduje kościuł i sz kol·CL przy 
ulicy Canfle ld i Russe ll. Zarazem przystę puje do budowy nojwi <tk
szego polskił:!go kośc ioła w Detroit. \V r. 1897 następ uje poj~d 11anie 

z biskupe m, a w ni .,- długim czasie potem, zaopatrzony śś. sakrame n
tami oddaj e ducha Bogu dnia r 1 kwietnia 1 ~98 r. 

Vv drugie ś11 ięto v\'ielkanocne odbyJ się pogrze b na cmen tarzu 
parafialnym z ta k<! wspanialości:t jaki"'j nigdy tu przedtem ni e widzia
no. Zwło ki zło2ono do zwykłego grobu, w rok dopiero później prze
nies iono je do pięknego grobowca. 

N. B. - AIJy unikn\tć powta1.:noia podaje t)lko gUn' ue zdurzt>nlłl z iycia śp 
k!il. Kolasiń t-klt>f'O, nzupt>łnienie moi:na znalt>źc w histmyi parafii ,;w. Wojclecha 
Naj~ l. s,,,·ca ~Iuryi Puuuy. 



Parafia Najsłodszego Serca 
t$ Maryi Panny t$ 

Kośc ioł Nasł . Serca Mn ryi Panny ohecnie nnjwiększy kościoł 

polsk i. w Detroitjest to pomnik, na którym w ielkiemi li terami 
wypisnnej~s t imi~ ks. Dominika Kola~ińskicgo. Wytrwnłn prą

ca, umiejętuość zjednania sobie parafian, oto cechy od różniaj ące 

ks. O. Kolasińskiego vel wielu inn ych . Pt·zypatrzmy ._ ; ę więc his to 
ryi kościoł:t N:•j s ł. Scrcn :\f. P ., ua którym te cechy jego załużycie 

la najbarcl zil·j s i~ uwydatniają. 
Kiedy ks. bi:skup Borgess zasuspendov.-ał ks. Kola sins kiego, 

probosz~zn parafi i św. Wojciech"!. - żądając zarazem aby Det roit 
jak uajprędzt>j opu ścił, ks. D. K olasii1s ki pozostał je~ ze ze przez czte 
ry mie~iące w Detroit, n naRtępnie d. 13 marca 1886 r. wyjechał 
do Monto w w Star,ie Dakota. Zawszejednakowoż łudząc się na 
dzieją, że ks. biskup rozrorządzenie swe cofnie, a on napowrót 
do Dctrllit przyjedzie. 

Pisa ł w tej 5:prawie do Rzymu, wysiał tam nawet p. J. Przy
byłowskiego, spodziewal s ię bowiem , że sprnwa pomyślnie dla 
dla niego zakot1czoną będzie . W tym czasie 1<s Jan Fołcy był w 

Ba ltimo re konsekrowany na biskupa. z przeznaezcniun obj~cia 

dyec<'zyi detroickiej. Uda ł się więc do n iego ks. Kolasilisk i z pro 
śbłl: o cofni~cie rozporządzenia ks. biskupa Borgess·a. Ks. biskup 
Foley przy rzcld . że doło7.y wszelkiego starania, aby sprawę po
myślnie zakot1czyć. Po rozpatrzeniu sprawy na mif'j~cu po twier 
dził rozporuldzenie swego poprzednika, a komitct.c •\\'i złoionemu 

z pp. KaraszewRkicgo, l\Jatusińskiego. St>j ny i ~oc h owieza da ł od 
powiedź odmowną. Tymcznscmja l,iś ksiąclz z Rzymu doniósł ks. 
D. K~lnsi rhkiemu, 7.c sprawą jrgo wjęto :::ię w \Y :• l .' b 1nie. Nie 
czekając on r t>zultat przyje7.dża ks. Kol:ts it1ski do Dl'fn1it rlni n 18 
czerw·ca 1887 1·., wy nCJj mujc dum ]JOd ur. G l 0 lkaubiLn ul. i ja ko 
niczał~żny ksi ądz odprawia nabożeust.w:~ i uny w ~zkółcc dzieci 
s woicb zwo len nikó w. Muszę t u wspomnitć. ~ę " cwsi ~.: nicohec· 
ności ks. Kolnsit'iskiego '"Detroit, A. Długi, brnciszd; lda!'zt.omy 
i Jan Ka raszewski wydzierżawili dom po nr. !lll7 Hiopellc ul. i 
tam uc30IIO dziec i st ronników ks. Kol. Liczba dzieci dochod zi ła 
do 44. 

Przy bywszy do Detroit l<s. Kolasii'is),i wziął si~ za raz do zbie 
rania składek na większy kośęiółl ki szkolę . \\'~brano kon.itct, 
w skłc.td kt6n·go weszli pp. J. Sejfert, J. S1~ mntlsl,i , J. Grzcśko-
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wiak, J. Busz, N. Gajewski, M. Dreja i J. Grencia, a t en na czele 
z ks . Kolasińskim zakupił od'!Ienr:Yka Robinsona g runt przy ul. 

Canfield i Russell za sumę 13,600 dolarów ~ budowę rozpoczęto 

w r. 1888. W no wy m budy~u. który kosztował 13,700 dola
rów, na parterze by ł kościół , a na piętrze mieści ła się szkoła i 
mieszkanie proboszcza. 

Poświęcenia ka mienia węgielnego i kościoła dokonał sam ks. 
Kolas it1ski . W kilku latach jednakowoż i kościół i sżkoła okaza
ły się za małemi. Ludzi bowiem coraz to więcej przybywa ło z 
Europy, a harcłzo wielu z nich do parafii ks. Kolasilt '>kiego. 

Trzeba wi~c było myśleć o nowym kościele, n da\\'ny ca ły bu 
d.vnek zam ienić na szkołę . Powiększono "vięc ko:nitct pnrafia lny 
przez clohra nie pp. J. Sorhowicw, J. Nowickirgo. l\1atusiń !' kicgo, 
M.Kozł 1\vski<:g,>, F. Potrzuski,Sejn_v, \V :• \\'rt.,·ńskicgo, 1\1 . Ponke, 
A. Drafa, ~l. Denrykę. M. Zielinskiego, A. Tumuki, Klucznika i 
rozpoczęto nanowo zbieranie składek na kościoł. Pos tanowiono 
wystawić kościoł za 84,000 dol. i budowę odd~ć architektowi 
Engelberto'wi. Po ukończeniu pracy okazało się, że nic 84 tyś., 
ale 124 tys iące kosztował kościoł. 

Do poświęcenia kamienia węgielnego jak również i kościoła 
sprowadzono nieza leżnego biskupa Villate'go. 

W tym cznsic kiedy kościoł ukończone, na-.tąpily ogromnie 
ciężki~ <.·zasy tlla robotników. Nietylko , że o robotę było trudno, 
ąle tak że i płaca była bardzo uizką. Na kościele ciążyły d łt~gi , a 
tu parafinnie nie mogli nawet procentu opłacić. 

American Savings Bank nie otrzymawszy w ozuaczonym cza
sie rat. podał sprawę do sądu. Sąd uwzględnił pNlanie i nazna
czył dzień 4 maja 1897 na licyt.acyę. 

Smutek ogromny ogarnął wszystkich par:~fiau. :Z w ielkimi 
truJ a mi zd ołano wybudować kościoł i większą część długów spła 

cić, a tu za resztę chcą im kośl·iół sprzedać. Złoży li więc tlfl pręd 

ce 7,700 rłol n rów, (sam Fr. Potrzn!'ki dnł 2.800 dol. ) i d:wn te 
pieniądze acl wa katom ba ukow y m, jn ko profen t od <.Bug u, a by 
t_vlko licy tncye cofnięto. Adwoknci pieniądze wzięli. n znminst 
cofnięcia licytncy i dołożyli jeszcze do długu banlw wego dług za 
ołtarz wielki i organy. 

Przyszed ł więc kryzys - licytacya. 
Ko§ciół , szk ołę i grunt sprzedano za 30,000 dola rów adwoka 

towi ~1t·Gravie'mu. 
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ie brała parafian, a t ern boleśniejsza, bo nic 
Banki bowiem miejscowe odmówiły po-

Rozpacz formai 
poradzić nie mogli. 
życzki. 

Dopiero adwuknt :\fcCollin ·w id ząc, że wielką kr.tywdę wy-
rząrlzouo parafii , doradził kom itetowi, aby wnió~ł podanie do 
sąrlu o ponowną licytncyę, d;,jąc za powód , ze rt:ul l l OŚĆ wtutości 

2 14 tysięc_v !'przcdano z<• 30.000 i że parafia snma chce %nrłacić 

100,000 ~ę izin. poelanie uwzględnił i naznnczyJ nowy Łtrmin licy
l Ht UlC\' j l ~; CZc'l W<.' ::t 1897 r. 

Ks. Józef Fołta. 
Proboszcz paralti Najstud~7.ego :-i•·•·c" Mur~ i 'f'<l !IJJY 

Adwoknt ).l cCollin dor••dził \Y ten czas, nb.'· ud ttn o s i ę do 
banku londyńs kiego, który 111i :d fdi~ w ~IOJltrc:d Kanadzie z pro 
śbą o poż_,·czl<ę $63,000. l~nnk le n prz.\ chy li] si<; do p•ośby, •• 
otrzymawszy gwnrancyę od 24 osób wchodzt~cych w sldnd kom i 
tetujak również od ks. Kolasińskiego, wydtd 65 tysięcy na ręce 
p. Klucznika i Wawrzy1l.sl<iego. 

·' 
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Uradowany komi tet nie czekając terminu licytacyi udaje s i~ 

do właściciel a kościoła, adwokata hlcGravie'go, płaci m u 45 ty

s ięcy i kośc iół odb1era 11a \Yłasoość parafian, klórycb pełnomoc

nikami byli pp. Klucznik i Wawrzyński. 

O ile przedtem rozpacz, o t r lc teraz r&dość napeł n ia tu serca 

wszystkich parafian. radośćtatem więlo•za,gdyż porozu m ienie z 

ks. biskupem miało nastąpić niebawem. Ks. Kolasi•1ski w krótce 

pojedn:lł .,;ę z whrh·~ . Nnstąpiły ponowne p,..,świ\rcnin kości oła 

i o łtarz~ . ln 6rych dokonał clelegat papiczki Shnrctti w asyste n

cyi ks . hi:·dwpn. l<!' \V . Huchaczkowskiego. ks. S. Kolk iewicza i 
ks.Uutten1. 1-(:-; .D. Kolnsi1bki pozost<•je nndn l proboszcz<·n1 ,a ks. 

biskup zHrz[)th~H m i syę. na któ rą p rzyjeżdża sb w uy kaz norlzieja 

ks. Szulal\ . 

\V ten :-;pos6b cala parafia pn-.eszła 11a!>Ow16t na łono kvści o

ła rzym!'lw-k:t tolirki<·go. 

Cza~y ..,j..; też ;r.mieniły.rolJoty było wi~<'<'.i t n t.d dlu~ parafial 

ny można h_, lo prędzej spłacić. 

Dawny budynek szkolny p1·zemicniono na mic:'t.k:t 1ie d la 

sióstr naucz_n.·idck , a w jego micj,-<·c wybudowano nową szkołę 

za 25,0()0 dolarów. 
1a nsysle. ta rlo pat·:.fii przeznacz d k.;. hiskul' k:'. J. Fołtę. 

Nie rlft;go eics;r.yla się odrodzona na duchu parafi ·t k-.iędzcan 

K.olasit'isk i m. 

W killn micsiący bowiem po pojl·dn:111iu si-t z l,s. hi:-kupem 

zasłabł on bardzo, a opatrzony śś . Snkran1cnl:tnti odcbł ducha 
Panu dnia 11 kwie.tnia 1898 r. 

Na nowego prohoszcz.n przeznaczono k~. l~omuald : t 13yzew-

skiego, kl6ry jd :lakow oż w krótce u:s u :1ą l :; i ~ z jJ .tr:.~G: , u dając 

się do Pułuski, \\'is., a na miejscejeg<~ naznaczy ł ks. bis kup Fo
ley ks . Józefa Fołlę. 

Kapłan len postanowłony na bardzo trudnem stanowisku 

wywiązuje si~ świetnie z S\Yego zadania. 

Widząc że budynek szkolny jest już zamalym wziął su~ do 

przybudowania nowego skrzydła do dawn<'!!O budynku za 40 

tysięc_v d o larów. Tak, że cały budynek szkolny jest wartości 70 
tysięcy dolarów. 

' 



Ks. Fołtajest także doskonałym kaznodziej ą, dobrym P ola

' .. kiem, w ogóle posiada wszelkie przymioty kaplana-patryoty . 

Nic więc dziw nego, że tak świetnie rozwija się pod jego zą

rządem najw iększa polska pa rafia w Detroit. 

Z fOLOgratal l;owlu,;k lo •;:t•. 

Ks. Józef Plagiens 

Wikaryusz parafii Najs. Serca Maryi Panny. 

Muszę na aakończeoie dnclać , że parafia Najsłodszego Serca 

Maryi Pa uny jestjedyn ą pamfią w Detroit, która nie jest zapi

saną na h;sku pa. 



Parafia Św. Józefata 
Par 'fi · ś ' ló~ LH:.t z· •·'la h z cłożoną za pozwoleniem 

nctiprz,·,vtc·rU.oJ j,.,7t;~o ks b1skupa J. S. F oley. Kamień 

wę~ielny pod no" ą szk11łę zo:-tał położony dnia 8 paździer! 

nika • 889 r \V tej szkole na górnem piętrze mieściła sję 

k •plt•.: l w której ·>dprawtano naboż~ ń~twa dla parafi!ln. 

f 'nh>!,'l'afv\\l>l Jul!, Sowtnskl. 

Kościół Św. Józefata. 

Pierwszym proboszczem był ks. Antoni Lex, d r ugim 
ks. Martyniusz i\1ożaj ewski, a trzecim ks. Ja n Rzadkowol
ski. 

P o spłaceniu długów przy pracy probo~zcza i hojnych 
ofiarach parafian (sam p. T. Żołto\vski da t 300 dola rów) po 
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budowano kośc1ól, plebanię i dom mieszczący w sobie kotły 
do ogrzewania parą wszystkich budynków pąra fia ln ycb . 

Budowa kosztowała $ roo,ooo.oo. Długu zaciągnięto z 
banku 15o,ooo.oo, z tego spłacono sr ;i, ooo-oo, a pozostaje 
jeszcze 13 s 1 ooo. oo. 

"• l . 

Ksiądź Jan Rzadkowolski 
Proboszcz parafii św. Józefata. 

Parafia liczy przeszło soo rodzin P rzy kościele znaj-
duje się pi<cć bractw. a mianowicie: bractwo św. Józefa[al 
św. Anwniego Padewskiego, św. Jana Chrzcicitla, Naj
słodszego Serca Jezus i Wiecznego Rożańcal także towa
rzystwa: tow. ks. Piotra Skargi, L. C. B. A l tow. pp. 
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Serca Maryi, Matki Boskiej Częstochowskiej. Sttzelców św. 
Jana, C. K. & L . i Towarzystwo Trzeciego Zakonu. 

• Parafia św. Józefata odznacza się przedewszystkiem 
wiel ką iyc:diwvścią dla wszystkich narodowych obchodów, 
to też w sali tej parafii odbywają si ę prawie wszystkie więk

sze pa tryotyczne zebrania, jak np w ostc:tn ich czasach ze-

Ks. Jan Miller 
Wil<aryusz parafii św . Józefa. 

branie ma50we Polaków, do których przemawiał gość z Eu
ropy ks. J. Grajewski i wielu innych . 

W ogóle parafiia hardzo dobr ze ~ię rozwija pod umie
jętnem kierownictwem swego .Proboszczu ks. Jana Rzadko
wolskiego. 

l ... 

\ 
• 

i 



, 
Parafia Sw. Stanisława. 

Czterdzieś~i rodzin polskich zamieszkałych w znacznej 
odległości od kościoła ś w. Wojciecha, bo przy ulicy Dubois 
i Medbury, powzięło myśl założenia nowego kościoła. 

Zorganizowano więc komitet, w skład którego weszli 

1''ot. Mlec~kowskl. 

Kościół Św. Stanisława. 

ks. J. Rzadkowolski ł pp. T. Żółtowski, J. Nowakowski, J. 
W agner, Fr. Schmit. M . Romański i M. Kopydłowski. 

Komitet ten zakupił zaraz kościół i dwa budynki drew
niane (jeden pod nr. 1272, drugi 1276 Dubois ul. od nie
miecko-luterskiej parafii za sumę 16 tysięcy dolarów. 

Ośm tysięcy zapłacono przez bank, a drugie 8 tysięcy 
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notami poważnych i chętnych parafian. Jeden z budynków 
przeznaczono na plebanię, a drugi na szkołę. 

Przez dwa lata (od r. 1898 do 1 9~0) liczba rodzin pozo
stała tą samą. Dopiero gdy w r. 1 90~ wybudowano nową 
szkołę za 12 tysięcy, co raz to więc<:j rodzin zaczęło osie
dlać się w tej stronie, tak że w r. 1907 jest już przeszło 6oo 
rodzin. Starą szkółkę oddano na mieszkanie dla sióstr 
F elicyanek. 

Fot. Sow111~ki 

Ks. Franciszek Gzella 
PL"oboszcz parafli św. Stan isława. 

Z początku projektowano ks. Kolkiewicza na probosz
cza. ks biskup jednak przeznaczył ks. Franciszka Gzellę 
na proboszcza d n i a r 2 l i pca r 898 r. 

W r. 1905 dokupiono jeszcze 4 loty po 700 dolarów 
i rozszerzono szkołę kosztem trzyd zietu tysięcy dolarów. 
Do tego kroku parafia była zmuszoną ciągle powiększają
cym się napływem dzieci. W nowej szkole mieści się 8 

l 
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klas i wielka parafialna sala (bala) T 35x68 stóp. Do szko
ły uczęszcza przeszło 8oo dzieci, których uczy 13 sióstr Fe
licyanek. Obecnie jeszcze potrzeba obszerniejszego kościo 
ła, a parafia ta będzie jedną z większych w Detroit. 

Ks. Franciszek Gzella podejmię się zapewno w krótce 
tego wielkiego dzieła, które jemu przyniesie chlubę. a para-

Ks. Walenty Cichy 
Prof. Eomiua.ryum Polskiego. Fot. Sowioski 

fii pożytek. Jeśli bowiem pod jego kierownictwem parafia 
tak się powiększyła, że w przeciągu kilku lat wzrosła z 40 
do '8oo familii , to można się spodziewa ć, że liczba familij 
i dalej powiększać się będzie, a co za tern idzie, że budowa 
w krótce nastąpić musi. 

Na tern kot1czę historyę jednej z młodych parafij w 
Detroit. 

l 
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, 
Parafia Sw. Franciszka z Asyzu. 

Polacy zamieszkali przy C a.mpbell , Wessvn, 35· 34· 33 
3'2 i 31 szej ulicy nie mając swego kościoła uczęszczali jedni 
na wschodnią stron ę miasta do kościoła św. vVojcie rha, a 
drudzy do nowo powstałego kościoła ś w. Kazimierza przy 
ulicy 23. a lbo też do niemieckiego kościoła przy 13 ulicy. 

ronieważ co ra z to więcej rodzi n polskich przybywało 

d o t t>j o ko licy trzeba było pomyśle ć o własnym kościele i 
szkole. wybrano więc z po.;ród siel,ie komitet. który mia ł 

s · ę z · j~ ć l1udo.",.Q 1\. . ś c ll l t i :-zlwly \V ~ kit el te..:u komitetu 

Kościól Św. Franciszka z Asyżu. 

wesz li pp. E d. t-.1 artin, P . Koc h i August F red da, a póź, tiej 

i Józef ;vJ a licki. Komitet zaraz rozpoczął gorliwie zbie rać 

składki i w kró tce zakupił L2 lot za 9 t ysięcy dolaró w przy 
uli-cach Wesson, Buchanan i Cam p be li od YlcGravy't>go po· 
czem sta rał się o pozwolenie budowy u ks. biskupa. K orni 
tet ten udał się do ks. t>awla Gutowskiego z prośbą. aby s i ę 
wstawił za ni m do ks biskupa Foley'a, aby t t'n nie\\ zhraniał 
budowy pol::;kiego kościob co tei ks Gutowski z chęcią u
czynił. Ks. , biskup uie tylko zezw0lił na budowę, ale zara 
zem na pro boszcza przeznaczył ks. Romualda B yzewskiego 
ó wczesnego wikarego parafii św. Kazimierza. 

J 
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Zaraz rozpuczęto budowę. a wykonanie takowej powie
rzono polskiemu a rchitektowi L an::iysikowskiego. 

Kamie 11 węgielny poloiono d nia 13 czerwl:a 1888 roku, 
a na pa trona parafii obrano św. Franciszka z Asyżu. Kiedy 
budynek, w który m na pa n erze mieścita si ę szkoła, a na 
piętrze kośc ;ół ukończc>no, objął probostwo ks R Byzewski 
i przez lat 7 na nic rr. JWzostał 

Po powuł tniu ks l ~pewskicgo przez k5 IJi ,,J, ,, pa n:l pro 

K s. f-ełiks Kieruj F·•L. Cyl kowskt. 
P rullv::>Z('/. pa~:ofii ~w. FluJH:i:-zl-.>t. 

boszcz 1 p..~r.1ni N<~j s łoth·zeg<' Serca M. P ., pardfia ś w. Fr;~n 
cis?. ka dostah nowego probos7.cza w osobie księdza Fel iksa 
Kieru j a proboszcz nowy gorliwy o re ligię j język polski widząc 
że kościół i ~zko l a ~'l małem i . postanowił wybudować nowy 
większy kościół, a stary przemitnić na szkołę. Zebrał więc 
z pośród parafian komitet do pomocy. Na czele tego korni 
tetu stan ął ks. K ieruj i dwaj panowie z pośród parafian, 



mianowicie p. Ja n Gotębiowski i Andrzej Kaczorowski. Zaraz 
wzięto się do kolektawania składek i oddano robotę budow
niczym Carew & Chase. Za architekta zaś wzięto Jos. Kas 
tler i Hamter Co. Proboszcz. ks F. Kieruj osobi ście do
glądał robót i w te:1 sposób przy pomory Bc.żej i chojnych 
parafian wykończono przybytek Boży za 145 tysięcy. 

Za organy z;~p lacono 6, ooo doldrów. stacye męki Pań· 

Ks. Mikołaj Wybraniec Fot. Cylk.ow~kl 

Wikaryusz I.)Ul'afii św. Franciszka 

skiej sprowadzone z Francyi kosztują r, 400 dol. , światło w 
koście le jest znakomite. To też kościół św. Fr~nciszka do
równywa architekturą i gustern kościołom najwspanialszym. 
A Orzeł Biały umieszczony nad drzwiami głównemi świad
czy, że obok wiary i miłość ojczyzny tkwi głęboko w ser
cach parafian. 

f 
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Parafia Św. Jana Kantego. 
Jedną z młodszych parafii polskich jest parafia św . Ja

na Kantego. Założyli ją polacy zamieszkali w Delray, któ 
rych w r. 19:>0 było 6o rodzin. W r. 19D 1 zakupili oni 
wraz z proboszczem dla tej parafii przeznaczonym ks. Ja
nem W alczakiem grunt pod budowę za 3 tysiące dolarów i 
zaraz przystąpiono do zbudowania buc'ynkn, w którym mie 
ści się na dole ~zkoła . a na piętrze IH 1 Ś< iół 1\o!'zta budo-

Kościot Św. Jana Kantego. 
F o t • . r. ~IIO'cl.kOW H kl 

wy wynosiły IO,OOJ dol. Na'5tępnie zakupiono 4 loty za 2 

tyś. i zbudowano dom dla proboszcza za 2 , 1 co dobrów. 
Kościół i szkota wykończona w r. 19 )2, a dnia 26 paź

d ziernika tego samego roku p rze z ks biskupa F oley'a po· 
święcona. 

Parafia ta w roku 19:)2 miała długu 12,500 dolarów,jcd 
nakowoż oszczędność proboszcza ks . Jana W alczaka spra
wiła, .;e spłacono s. soo dola rów. pozostaje więc długu 7,oco 
dol. Dziś same loty są wartości około 8, cco dol. 
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Miejscowość, w której kościół św. Jana Kantego leży 
była z początku wsią pod nazwą Delray, później dopiero 
przyłączono ją do Detroit jako 18 ward ę. 

Ulica przy której kościół postawiono nazywała si ę Mc
Gregory. jednakowoż za stawieniem się k~. Walczaka, ~mie 
niono nazwę na Pulaski. Jest to więc pierwsza polska ulica 
w Detroit k• ór:l n0si pol~ką nazwę. 

.. 

Ks. Jan Walczak. 
ProbO!'ZCZ parafii św . Jana Kanlego 

Obecnie w Delray mieszka około 6oo rodzin polskich, 
a d zieci do szkoły parafialnej chodzi około 350. Parafia do 
brze się rozwija, co jest jest skutkiem znakomitej gospodar 
ki ks. Jana Walczaka. 

l 

·l 
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, 
Parafia Sw. Jadw igi. 

Ósmą z k\/Jei parafią polską w Detroit jest parafia św. 
Jadwigi, 

Polacy zamieszkujący w tej miejscowości wy brali ko
mitet, do ~tórego weszli pp. Jakób Kronk, Jan Koś. J. Ku
dro!l, M. W ójcik, \V. Niżeń~ki i J. Lula, a ten zająłsię bu
dową. Zakupili od spadkobiercciłw James Mcl\1illan 15 lot 
za kwotę 6 tysięcy dolarów i po otrzym aniu pozwolenia bis. 
kupiego dnia 13 czerwca r . 19:::>2 rozpocz~!i budowę mur0wa 
nej świ ątyni i szkoły wąrtości przeszło $6o.ooo.oo. 

Dma 12 grudnią r . 19)4 odbylo się poświęcente kościo
ła i szkoły, a ks . J. Miller zos tał pr zeznaczony na probosz-

Kościół Św. Jadwigi. Fol.Cylko\rsl< l 

cza. W niedługim jednak)wvż czasie przyszło do nieporo 
zumienia między nim, a parafianami z powodu prowadzenia 
książek. Parafianie zażądali innego ksi ędza. ale ks. biskup 
na to niechciał si ę zgodzić. Powstało małe zam i ę~zanie, 
ks. biskup wi ęc musi ał kościel zamknąć, a ks . l\Jiller ZClprze 
stać swych czynności duszpaster~kich ( 12 czerwca 1905 r). 

D opie ro za wstawieniem się ba wiąCf go·w·tym czasie w 
Atn eryce ks. arcybiskupa Sym0n 1, do którego parafia wy!' łata 
delegacyę pp. Kwilosa i Zelkę. ks. biskup 30 września r. 1905 
na nowo kościół otwo'rzył. W asystcncyi miejscowego ducho
wieństwa obaj dostojnicy du<.howni udali się do kościoła, 
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gdzie już parafianie zgotowali im wspaniałe przyjęcie. Od
były się uroczyste nieszpory, podczas których ks. a rcybis
kup wygłosi! w:r.ru3zające kazanie do wiernych. 

Na tymczasowego zawiadowcę parafii wyznaczył ks. bis 
kup O . Biedę z zakonu Jezuitów. Po s dniach objął parafię O. 
Janowski taliże z zakonu Jezuitów. Tymczasem ks. biskup 
Foley udał się do Bu ffalo, N. Y. i tu otrzyrnał od prowin-

Ks. Bartio m lej Szczer bo proho;;z<' ?. pnrafii >i11 •• Jadllil{l 

cyała zakonu Franciszkanów O. J. F ud '.i oskiego przyrzecze 
nie, .ae wyśle do Detroit O. Bartlomieja Szczerb~ na pro
boszcza parafii św. Jadwigi , Na asystenta przeznaczył zaś
O . Stanisława Patrycyusza Topolskicgo. 

Dwaj ci kapłani-zakonnicy pelnią do dnia dzisiejszego 
z pożytkiem .dla parafii obowiązki duszpasterskie . 

W r. 1906 zaku pili oni 23 loty za 6.oso dol., następnie 
2 loty i budynek od p. Lemańskiej za z::t 2, 300. Dom ogro 
dzono i oddano na mieszkanie dla sióstr nauczycielek. 

Parafia obecnie liczy przeszlo Soo rodzin i około 2000 

samotnych, a dzieci uczęszcza do szkoły przeszł0 350. 

j 



97 

, 
Parafia Sw. Jacka. 

Parafia św. Jacka Jest jeszcze w pieluszkach. Nie 
można więc opisywać jej życia dojrzałego, jej kościoła lnb 
szko-ły. Natomiast można powiedzieć parę słów o jej po
czątkach. 

Fot. liUeezkowskt. 

Ks. Sylwester l. Kolkiewicz 
proboszcz parafii św. Jacka 

Kiedy ks. Sajecki był jeszcze wikaryuszem parafii św. 

· Wojciecha, miał spo~obność widzieć, że szkoła i kościół ś w· 
·Wojciecha nie mo~e pomieścić wszystkich pragnących brać 
udział bą-:lź to w naukach, lub też naboże.ńst~ach. Dla te
go porozumiał się ze starszymi z bractw, z ks. M u elierem, z 



g8 

ks. biskupem i postanowił wybudować kościół między ulica
mi W arren , Jos. C arnpau, Mi tchell i Theodorc. Kościół 

miał być pod wez waniem św. Jacka. Ks. biskup w towarzy
stwie z ks. Fr. Muellerem zwied ził miejsce i uznał je za od
powiednie. Kościół byłby zapewno w krótce powstał gdyby 
nie śmierć ks. Sajeckiegn, (umarł bowiem 2 kwietnia 19 0 6 r.) 
która spowodowała wzłokę. 

D opiero 3 marca następnego roku ( 19 7) zawiązał · s ię 
komitet w domu p Jana Kuźla, 422 Grandy Ave. i postano 
wił myśl ks Sajeckiego wprowadzić w czyn Do komi tetu 
tego należą pp. Fr. Konieczny prezes, Jan Kuzel, Józef 
Keschke, Ja n Groot. Leon Schwarc, Marcin \Vagner, Fr. 
Sass, Albert Keschke, Antoni Cichorowski, Jan Klebba, 
Marcin Tesmar, Aleksy Okraj. Fr. Kamow1-ki. Józ. Jurczyk 
Antoni Posłuszny i Piotr Kowalski . 

Komitet ten udał się dnia 19 maja 1907 do ks bisk!Jpa 
z prośbą o proboszcza-o pozwolenie budowy nic prosił. są· 

dził bowiem, że pozwolenie raz wydane przez ks bi~kupa 

wystarczy. Na proboszcza przeznaczył ks biskup ks. Syl
westra Ig nacego Kolkiewicza Dalszą czynnością komitetu 
było jaknajżyczłi wszt przyjęcie ks. S. Kolkiewicza jako 
proboszcza i za jego radą dalej pracować . 

Ks, Kulkiewicz przyjął na siebie trudną pr;tcę probosz
cza i można się spodziewać. że mimo intryg j~ k ie w ostat
nich czasach zaszły, doko na wie lk iegodzitła budo wy kościo 
ła. 

Dnia 14 lipca odprawił ks .• Kol•kiewicz pierwszę mszę 

świętą d la parafian w domu T es mara pod nr t t <:8 ~lcDou
gall ulicy. Przy nowej parafii powstało ju ż lm1ctwo ś w. 
Jacka. które liczy przeszto 70 członków. Jest więc nadzie
ja, że nowa parafia w niedługim czasie dorówna innym. któ
re także t rudne miały początki. 

Życiorys ks. S. l. Kolkiewicza. 
Ks. Sylweste r Kolkiewicz urodzi! się w. Księstwie Poznańskim,' 

krztakił się naj pie rw w giro oazyurn pruskim, potem udał s ię na stu
dya teologicz ne do Rzymu a po ot rzymaniu świ ę_ceń kapłań skic h poglę 
btł swą wiedzę teol ogiczną w 'Wue rzburgu w Ba\\ a ryi, pocz~'' ' wyje
chał do Ameryki. Przez pewien czqs h ·.-ł pr,)boszczem w l'nrt r\ .t ~t i n, 
Mich . Skąd powoł.1ł go ks.biskup ua wi ka ryusza p .. r. ~w . J->t-d.t l.i, a 
następnie przez naczył na proboszcza nowo pows talej par. sw. Jacka. 



- 99 -

Polacy w Wyandotte, Mich. 
ORAZ HISTORYA PARAFII 

Matki Boskiej Szkaplerznej 
Miasteczko Wya11d0tte leży na południe od Detroit. 

Pierws?.ym polakicm który przybył d o tej miejscowości je3t 
An toni Zynger. Wyemigrował on do Ameryki po wojnie 
prusko-austryackiej w r . 1866 jakimś niewytłomaczonem 

l 

Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej Fot. ~~ l e~zknwskl. 

trafem dosta ł się do Wyandotte. T u osiedl~! się i objąl pra 
cer \V fabryce. 

W r . 1868 przybył Antoni Leszc:~y11ski z farmy do Vvy 
and?tte trudniąc się cie.,ielką. pói niej rozwożeniem mate
rya lów.a w końcu założył sklep korzenny przy Oak i 4 ulicy. 
A. Lc.s ·,.c-:r.yńsk i był także założycielem bractwa św . Stani
chwa Kostki. które powstało d nia 22 listopada 1870 r. pod
cz~isyi ks. S zulaka . 

. - --,,".r. l 870 przybywa dosyć dużo rodzin polskich to też 
przy zal >że niu bractwa św. Stan. zapisało się około 37 człon 
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ków. Do założycieli należeli pp. A. Leszczyński, JakÓb'l~
nasiak, Fr. Michalak, Wal. Szczepaniak, Jakób Sikorsk~ 
Michał Zynger, M. Hamernik, J. Jawek, Wal. Bełaiłski, 
Woj. Łoziniecki, A. Grzegoszewski. Bron. Szwajkowski,, 
Stan. Melin, M. Osowski, Fr. Mowiński. Fr. Bałowski.' Jó
zef Berna, Piotr Rusztondek i P. Kaczur. Z tych panów 

Ks. B. Żmijewski Fot. 8ow1n1ki 

pierwszy proboszch par. Matki Boskiej Szkaplerznej 

wybrano A. Leszczyńskiego i A. Z yngera do reprezentowa
nia bractwa przy poświęceniu drewnianego kościółka św. 
Woj·ciecha w Detroit. · ·• !p 

W r. 1876 nastały bardzo ciężkie czasy dla robotników, 
wielu więc opuściło Wyandotte, a namówieni przez fugenta 
Choińskiego. który obiecywał, że dostaną grunt po 4 dolary 
za akier, udało się do ~rkansas. 

l 

l 

l 

+ 
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W r. 1877-8 przybywają do Wyandotte następujący po 
lacy: Szczepan Zalewski, \rVojciech Osieniewski, Jan Czar 
necki, Michał Paryszkiewicz. Woj. Rydłewicz, Józef Bara
nowski. Marcin Grabarkiewicz, Jakób Szczepaniak, Michał 
Qołiński, Józef Kasprzyk, vVał. Wróblewski, Jan Pawlaczyk, 
J~n Jaskulski, T omasz Stefaniak, Antoni Kiciński , Kasper 

... 

Ks. Józef Lempke 
proboszcz parafii Matki Boskiej Szkaplerznej 

Fot . Sowlnaltl 

Sawiński, Stanisław Domagalski, Woj. Wachowiak, Fr.Ły
bik, Stanisław Piasecki i F r. Kowalski. W następnych la
tach znowu stosunki ~ię pogor~zyły witłu b) lo zmu$Z0nych 
udać się do innych miej~c ja k. np. Ecor~e. DŁ t! .... t • t d., a 
bractwo św. Stan. z braku członków musiano rozwiązać, a 
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' gotówk~ podzielić między członków. Pozostala tylko cho-
rągiew Jako jedyna parniątka po bractwie. 

" Polacy zamieszkujący Wyan.dotte oczęszczali l· ądź to 
do irlandzkiego kościoła św. Patrycyusza, bądź to do ni<
mieckiego kościoła. Co miesiąc zaś byli odw1tdz<mi przez 
polskiego księdza, dosyć często dojeżdżał do niLh ks. \V. Uu
chaczkowski. a na Wielkanoc i dzień Stani~ława Kostki od-
bywał się odpust. 

W r . 1888 gdy więcej rodzin polskich przybyło do \V y
andotte Fr. Michalak ostatni prezes bractwa św. Stan po
wola l na nowo do życia to bractwo. Na wstępie zapis<do się 
47 osób, a do zarządu weszli p. Michalak jako prezes, Józef 
K asprzyk vice-prezes, Szczepan Zalewskisekr.fin., M. Osow 
ski kasyer, Marcin Grabarkiewicz, opiekun kasy. 

W nJSt <( pnych dziesięciu l;:ttach t j. cd r . 1888 do 1898 
przybyto przeszło 150 rodzin. Będąc źle traktowani w nie
miecki m kościele przenieśli się do kościoła św. 1 'atrycyusza 
którego pr.> boszczem był francuz ks. Lezer. 

Z czasem wybierają komittt do zajęcia się budową pol
skiego kok 1ola i szkoły. Do komitetu wybrano pp. Marci · 
na Grabarkiewicza, Tomasza Sinasa ~lichała Sawu1skiego, 
Fr. Lyb•ka . . \larcina lgnasiaka i ,\l ichała Dolińskiego. 

l) ie r.vszą czynno3cią komitetu była pertraktacya z firm ą 
Wekh 13ro; Co. co do zakupna lot przy (nowo pomierzo
nej ) ulicy dziesi ątej. Pierwszy ich krok był szczęśliwym, 

firma a ng•e lska poda10wała n owej parafii 8 lot pod budowę 
kośc iola i szkoly. Następnie wystarat się komitet o pozwo
lćnie btskupie na budowę Ks. biskup Foley raczył n awet 
osou•śde dnia 8 września 1899 r. oglądnąć grunt i naznaczył 
n,t proboszcza ks. Bernarda Żmijewskiego, który przybyl do 
Wyandotte d) września 1899 r. z Brostore, Mich. 

Zanim zbudowano kościół ks. L:mijewski sprawował 
czyn nośc i kaplańskie w kościele irlandzkim. Poświęcenie 

kamienia węgielnego odbyło się 3 grudnia 1899, a poświ ęce
nie kościoła 8 lipca 1900 roku. 

Podczas uroczystości poświęcenia świątyni Pańskiej wy 
powiedział pi ękne kazanie ks prof Moneta, a śpiew choru 
pa rafii św. Józefata z Detroit pod batutą organisty Kadlu
bowskiego, wielce przyczynił się do podniesienia uroczystości 

l 

l 

t 
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Decydująca uchwała komitetu co do budowy miała miej 
s.: ~ dn ia 1 s sierpnia. pr zeto kościół jest pod wezwaniem M at 
ki 13oskiej Szkaplerznej. Budowa kościoła i szkoły koszto
wału SZ 4. 393 87, a urządzen ie wtwnętrzne $2,567. 28,r azem 
więc p 6. 96 1. 15. Na to zebrano ze sk~adrk t 7,063.69. dług 
bankowy wynosi około .1:; tyś . . a ks. Zmijewskiemu należy 
się q ,897· 46. K s. B. Zt.oijewski wybudował sobie własnym 
kosztem plebanię. pod którą zakup1ł 8 lot. 

Parafia posiada bibliote kę obejmują< ą przeszło soo to
mów d ziel polskich i angielskich. 

Jakaś osoba stojąca po za kul isami par~fii spowodowała 
nieporozumienie między komitetem, a ks . Zm1jewskim. S ku 
te k był ten . że komitet wzbron:•ł wstępu do kościoła swemu 
próboszczowi. D owi·edzi ;.wszy się o tern ks . bis kup przy
był na tychmiast do \\' yandot te p1 zenió~ł Przenajświ ętszy 
Sakrament do k< •ściuł.J irlafldzkiego. oświadcza j ąc za razem 
parafianom, ż~ bardzo !'>Oleje, że w te n ~posób postąpili ze 
swym probosźczem. Ks. Kóoig za ś z parafii niemieckiej w 
asystencyi pod·sz<:ryfa Beryn'a kośció'ł zam kn ął (18 lu tego 
1906 r). Kościół pozostał zamknięty praz 4 tygC'dnie. 

Dnia 19 marca obrjmuJe parafię ks. Sajecki wikarynsz 
par. św. W<•jcierha. Choroba nie pozwoliła na dłullszy po
byt, to też pv jedynastu d111:1c h ~~~tąpił z l'robostwa. P o nim 
do 26 kwi t• tnia par.lfią opickci\\;Jł s1ę ks. \laruszczyk wika
rynsz par . św. Wojcie< ha. Zaś ud 2 7 kwittnia proboszczem 
jest ks. Józef Lempke. były w1kary usz par. św. \Vojciecha , 
który do checnej chwili gorliwie pracuje \~ parafi1. 

W r . 19:>6 par~fia podjęła się do wybudowan ia plebanii 
za sumę 5 tysięcy dolarów 

ŻYCIORH I<SI~DZA BERNARDA ŻMJ.TEWSI<IEOO. 

K~;. B.Żmijewsld u•·orłlr.ił się dnin 21) s ierpniu 18G2 1·. w Byszwnłdzie frn !'ly Zu. 
Wysllięcl')ny na lcn.pl:\ n:t d . 28 pn ~~;rl. 1888 r. w AdryttlloJH•lu (Tlii'<'Yil.) JII Ż<'Z tlo!o

gatn. apostolskiC'(tO Bonottfl 7. Rc\IIStąntynopola.. B.vł liS. n. imijowski pi~:rwszym. 
kt61·y po GOO leiniej Jll'?.l'l' wic wyświęcny na J;at<•li<·ldt•go knpłnnn. Do Anur~·Jd 
przyhył w t' 1889. Prz~>z jaki!\ czas był p•·oboszczc m w Dt·os t o t· c, M i<· lo. ~kr-<1 l>Pl>is 
kup J.Foley zawezwał go nn. prohosz.::za pnr.M>tt ki D. Sknpleznej w Wyacrlott•' M. 

7.YCIORYS KSięDZA JÓZEFA LEMPKE. 

R s.J6zf'f L empko urodził się w miejscowości Smiesz,okręg Opole (Pru!'y) 'l'nm 
też pobierał poezę.tkowe nauki, w ezkole pan.fialnej. W r. 1883 przyuył z n•dzlca· 
mi do Ameryki. Tutaj krztałoił się w K(ll~g!um St. Mary w .Kam•as W St'm iua· 
Q ' u m Polskltn dokoliczy l kurs ruozofii i teologii. Na kaplana został wyli" ięcony 
7 lipca 190J.r. POt'Z\łb.owo był wikaryuszom przy kosciel e św. Wojclt'chu,pu r••ku 
przeznaczył go ks. biskup na PI'Oboszcza do Hillauds l stan. t(lfl ro 'm itt e i kl'. Sa
jecklego obj~c parafie llatki Boski Skapierznaj w Wyandt.te, ~lich. 
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Miejscowość gdzie kościół zbudowano miała nazwę ••No 
wej Jeruzolimy", a to z tego powodu, że dawniej przebywał 
tam jakiś syryjczyk trudni ący się sprzedażą przyborów reli

gijnych, a nie umiejąc po angielsku posługiwał się zawsze 
przy sprzedaży słowem " Jeruzalem". Później nazwę tej 
miejscowości zmieniono na Glenwood, a w r. 1905 za stara
niem ks. Źmijewskiego załączono Glenwood do Wyandotte. 

ANTONI ZYNGER 

Pierwszy Polak w Wyandotte. 
Z Cotogrll(i1 Sowlosklego. 

' . 
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Br~ctwa przy parafii św. Wojciecha. 

l ) Bractw~ św.Stanisława Kostki założone 19 g rudnia 1870 
r. Inkorporowane 21 stycznia 1871 r . Założycielami byli: Jan 
Lemke, prezes~ K . Rorr, vice-prez., A. Treppa, sekr.fin ., A. Lan
densack; Fr. Sikora, J. Chiloczekbroczek, St. Melin , J .Lorkowski 
i J . Klebba. Obecny zarząd : M. Ostrowski, pr<'ze!' (16-t y rok ), J . 
Kuzel. ~icc-prcz., l\l . Kulwicki. kas.yer, J. Oecker,sckr . 901 Chene 
ul. ; J. Bo~yns~i; A. Waras, K . Piper, B, Darga truslysi, A .l.'rena, 
marszałek konny, A. Brzeczkiew icz, J . Letczan, J. Dopke, komitet 
sierot, B. Pipper, A. Abracham, marszałkowie, A. Cynowa, dy· 
rektor cb9rycb, A. Fetka, K. Jolsch, Fr. Wytschock, chorążowie• 
L K widziłlski, pomocnik sekr., J . Koszc.łka, odźwierny. Do 'brac 
twa nąle,ży 447 członków. 

2) Br~ctw~ Różańca św. założono dnia 13 kwietnia 1870 r . 
Założycielami byli : A. Ostrowski, J. Gneba, L . Olszewski i J . Dro
gosz. ~t~o dzieli się no. dw ie części : bractwo różańca żywe
go i różańca wiecznego. W bractwie różańca żywego przełożoną 
jest każdorazowa ksienia sióstr Felicyanek, a j uż oCl dłuższego 
czasu kasyerem Fr. Koppscb, 360 Superior ul. W bractwie r ó. 
żańca wiecznego obecnie zarz~d piastują: F r. Koppsechprezes, J . 
Darga v ice-prez., A. Angel sekr. fin. i prot. 725 Dubois ul., J . Bojk 
vice-sekT., Fr. Timma, kasyer, J . Becker, A. Brzozowski, Fr.Silke, 
J . Bojki A. Buzza trustyści,].]aneczek , F . Becker i A. Koss cho
rążowie, A. Klangai ]. Kwidzyr.ski marszałkowie, K. Surman 
odfwierny, Fr. Koppsch, posłaniec. Członków w obydwóch od
działach jest 610. 

3) Bractw u św. Wojciecha założone 13 maja 1892 r. Założy

cieląmi byli ks.]. Wołowski iks. D. Kolasiński. Konstytucyę u
łożono dopiero w r . 1892. Obecny zarząd : Fer. Klimek prezes, 
F r . jamrazy sekr.-prot.,J. Wolfsekr. fin . 778 Dubois ul. ,]. ~eu
bauer kasyer, j . Flęming, W . Jaworski, M . Teruplin, A. Budnik i 
A.. Bohla; trustyści, P . Gajewski dyrektor chor., B. Owczarzak i 
V. Lonkajtys marszałkowie. Członków jest 165. 
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4 ) Bractwo św. Józefa założone 23 stycznia 1889 r . Założy

cielami byli ks. \V. Bronikowski, [. Franckowiak, A.Koss, W. Ko 
ra lewski, F r .Krzyski,J. Kulwicki, M.Franckowiak, K.Aogłewicz 

St. Kabaciński, S. Sobkowiak, A. Siwka,]. Bejmo i}. Kass. Obec 

ny zarząd: M . F ranckowiak prezes, A. Liska vice·preze$, A. Bud
nik sekr. 195 Dubois ul., M. Wiśniowski kasyer, Fr. Brzuszewski 

dyrektor chorych, W. Kt•ralewski, T .Pyzyk i T. Timma trustyści, 
K. Najewski i A. Budnik kontrolerzy, A.Koiga i B. Feta marszał

kowie,]. Marchewicz i Ig. Kurner chorążowie . Członków 194. 
5( Bractwo św. Wincentego założone 20 lutego J88g r. Za:Coi.y

cielami byli: M. Turlop, M. Błażkowski, M. Brooiszewski, Fr. Kul

wieki, M. Grabowski i St. Skrzycki. Obecny zarząd: H. Janicki prezes 

J. Furczyk vice-prez., Z. Dworkowski sekr. , S. Skrzy( ki, dyr. chor. 

F. Slizyński i J. Karpif1ski trustyści, M. Braciszewski kontroler, W. 

Lewicki, F. Klak i J. Bolda marszałkowie, A. Kulwieki marszalek kon 

ny. L iczba członków 148. 

6) Bractwo św. Walentego założone 13 czerwca 1889 r. Zało:ty

cielami byli: ks. Win. Bronikowslci, S. Sobkowiak, M. Wiśoiowski i 

J, Detlaf. Obecny zarząd: M. \Vjśniewski prezes, J. Grenka, vice· 
prezes, J. Smuciński sekr. Warsaw F lace, J. Y e tka dyrektor chorych, 

J. Baker, J. Bayer i J. Turoma trustyści. Liczba członków 52. 

7) Bractwo św. Trójcy założone 8 września,a I nkorporowane 13 

paidziernika 1892 r. Założycielami byli: ks. FI. Chodniewicz, M. 

Kulwicki, M. D om:talski, M. Ostrowski, J. Kokowicz, J . Kaliszewski, 

J. N eubauer, J. Białk, L. Świeczkowski, J. Lisk, J. Pieganowski i 

A. Nowe. Obecny zarząd: J. Becker prezes, J. Bożyoski vice-prezes 

] . Stachecki sekr. prot. , T. Kam vice-sekr., P.Kowalski dyr.chorych, 
A. Nowe kasyer, A. Angel, "W. Karolew.ski , A. Czornak i B. Burkow
ski, trusty§ci, A. Ryband, J. Boik j J. Prenda chorą~owie, A. Małoc
ki i A. A bram marszałkowie, M. Kulwicki, mars:r.aJek konny. Liczba 
członków 430. 

8) Bractwo św. Marcina założone I 3 czerwca I 895 r. Pierw.~zy 
zarząd : J. Koss, J. Nowak, J. JamoJowski, Fr. Golu, St. Maisel, L. 
Reiman, J. Neuman, A. Cetnar, Fr. Grendzinski , Max Krzywdzinski, 
J . Belćzyński , W . Zieliński i A. Wainland. Obecny zarząd: J Kass 
prezes, J. N owak vice-prezes, J. J armołowicz sekr. pro t., A. Sikora 
sekr. fin. 807 St. Aubin, A. Cal mar kasyer, J. Kaminski, Fr. Ponka i 
J. Neuman trustyści, J. Reszke dyr. chorych, Fr. Potrykus marszałek, 
A. Berowski, J. Bemka i B. Brzozowski chorążowie. CzJonków 128. 
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9) Bractwo św. Piotra i Pawła 
założone 29 czc1 wca 1895 r. Za
łożycielami b) li: J. Szandzik, J 
1\utcha, \\. Ś\\iątck, J. Detlaf, 
\\ ' . L) ga11<.•k. J. h.amillliki, J. Ru
tha, J. Piccho\\ i ak, ~L G urgas, ] . 
Pło\\ Cll, J. ,\owak i Fr. Drzy
malski. Inkorporowa ne \\' r. t-895· 
Obecny zarz;!d: J. t;rabowski, 
prer,c., ~1. l..:aC7.o rowski, wice
prez., J. Now:tk sekr. fin i prot., 
868 SL ,\ui> in, Fr. Sz udrowicz, 
\'icc-l"ekr ., .\1. l lincka, kasyer, \ V. 
Kowalcw ::;ki, d) r. chorych, J. 
Czandzik i Fr. S7.ymaóski, mar
sza ł kowie, K. i\luczy1'Jski, J. Ru
tha ' ko ntrolerzy. J. Szczcpalls ki, 
T. jadwlski, T. h.uźmiliski . • \. . 
Jackolski. dHm!Żll\\ic . F. Pcrych, 
J. Szulc. J. 1\alillski , J. ~zandzik, 
J. Crcnke, trustysi. ~1. ?\oyema11, 
po:-lanicc, J. J>icchowiak. St. 
Krzyżaniak. \\. Cy~am•k, komi
tet :;icról. Członków J 50. 

10) Bractwo Rycerzy Kaszub
f kich ;;,, . Jacka założone dn. 22 

lutego J8if> r. Założycielami by
li: ).f. Ostrowski. J. Deckcr, J. 
Rzepa, ~1. Trcppa. lg. \\ 'oH, ]. 
Białk. \\'. l \icsk. \. Lipka, Fr. 
Brzozowski. J. Bialk. J. Kusecki, 
]. ~ikora. ). l>et laf. nractwo in
iwrporowa;ll) 18 maja 189ó r. O
hecny zarząd:). l\c>rzyl1ski, prez. 
P. Schlm;:;, ' ' icc-prez .. . \. Cyno
wa, sekr. prot.. 72 1 Dubois, ]. 
J\ leyer , kasycr. Fr. Brzozowski, 
11 marszałek, \\ ' . ll iel'zke I mar
szale i<. Członków 128. 

1 1) Brnct wn l{yccrzy Polskich 
pod op. ;w. K<Jzimicrza założono 

dn. 12 maja 190 1 r. lalożyciela

mi byli: ~I. \\ag-ner, r. Kowal

~ki .. B. Lwczarzak . St. t<owals ki. 

· \\'. Pawlak, J. Polachowski, \Y. 
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Dębiński . E. Bernak, J. Kamiń
ski, J. Penczak, A. Józwiak. In
korporacya nastąpiła 3 listopada 
1901 r. Obecny zarząd: B. Ow
cza rzak, prez., J. Anielak, w ice
prez .. J. Skowror1ski, sekr. fin. i 
prot.. 630 Hancock. \ V. Pawlak, 
kasyer, P. Kowalski, J. Chmie
le\\'ski i Fr. Józw iak, trustysi, J . 
Alslyt. dyrektor chorych, S t. P ie
czyl1ski marszałek konny, J. Ero
warski . A . Karwacki, marszałko

w ie. Członków 8o. 

r2) B ractwo św. F ranciszka 
założone 16 kwie t nia r902 r . Za
łożycielami byli : J. l Jajka, prez., 
A . Si kora . sekr. i kasyer, J. L e
wenau i l\far ta, J a n i \Valerya 
Groba, ~l aryanna B iczyńska, 
Ag. Korzy1łska. L iczba członków 

i czlonkill 8. 
r3) Bractwo św. Ba rbary zało--

żone 19 marca 1903 r . Założycie
lami byli: F. Klimek i El żbieta 
Klimek. Obecny zarząd: E. Kli
mek. prez., i kol. Liczba człon
kiń 33· 

14) B ractwo :\[atek Chrześ
ciańskich założone r 4 październi
ka 19o6 r . Założycie lam i byli : ks . 
F r. :\Juclle r , l\J. B rowarska, prez., 
K. Herr, sekr . fin .. 633 St. A ubin, 
:\1. K rzyweb ils ka, kasyerka. Za
rzą,d obecny piastuj ą te sam e o
soby . Członki 6 T36. 

I s) B ractwo Panien i D zieci . 
::\[a rvi założon e dnia 2 maja r887 
r . Z~łożycie lami by li : ks . B roni
kowski, P. K li nkosz, St. Strzyn
!::ka, ;\. Lipke. K. Sobkowiak. O
becny zarząd: J. ~euman , prez., 
~1. Pre6, Yice-prcz., ~L Burzyń
ska. sekr fin. 555 \\'illis ul., R. 
Bruska, kasyerka. ]. D udzills ka, 
zelatorka. Człon kill 309· dzieci 
298. 
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Bractwa przy parafii S w. Kazimierza. 

I) Bractwo św. Kazimierza 
zało?one r6 lis topada r 882 r. 
Pierwszy zarząd: ks. P. Gutow
ski, J. Kaśnia, F r. Kąkol, J. 
Knuth, J. Knuth, A. Knopf, F r. 
Raniszewski, J. Raniszewski, J. 
Grina, J. Dalman, F r. Kania, L. 
L ieske, F. Postumski, M. Bruski, 
vV. Budnik, W. Szelski. Obecny 
zarząd : A. Grina, prez., J. Grina, 
vice-prez., J. Bazner, sekr. fin. i 
prot . 678 - 23 ul., Fr. Jaworski, 
kasyer, J. Stin i J. Grina, marszał. 
Członków I 17. 

2) Bractwo Rożaócowe zało

żone 4 październ ika 1883 r. przez 
ks. P. Guto ... vskiego. Obecny za
rząd: Ks. P. Gutowski, p rez., F r. 
Bruska" vice-pr. i sekr. B ractwa 
składa się z I4 roz. Członków 
210. 

3) B ractwo św. Rocha założo
ne r listopada I88s r. P ierwszy 
zarząd: J. Piątkowski, L. Ku lik, 
J. Lesnau, St. Dąbecki. J. Malu
sza, A. Klebba, A . Tabaczyilski, 
J . Dąbecki, NI. Lesnau. M. K ulik, 
Fr. Dominiak, A. Justowicz, A. 
Derno, M. Kąkol, vV. Bratuszew
ski, i J. Nowak. Obecn yzarząd : 
B. Bakowski, prez., J. Danf, vice
prez., Fr. Plotka, sekr., 1407 Seat
ten 1., J. Bobrowski, sekr fin. , A. 
W róblewski, kasyer, A . Samow
ski,. kolektor. Członków 187. 

4) Bractwo R ycerzy św. Ka
zimierza założone 6 lutego 1885 
r. Założycielami byli : vV. K. Gór
ski, Fr. Lark, J. Zadurski, A. 
Lark, P. Zadowski, M. Hypke, 
Fr. Zelasko, J. Poznański, R. Stu
be, Fr.Kujat. Inkorporowano 9go 
J. Krzywiński, prez., M. Nastali, 

v ice-prez., Szczep. Lichwała, 
sekr. prot., Fr. Mickiewicz, sekr. 
fi n ., M. Walęszewski, kasyer, J. 
Bednarek i M. Trepczyński, o
piek. kasy, J. Gąsiorowski, opiek. 
chorych. Członków 38. 

5) Bractwo 3-go Zakonu św. 
F ranciszka założone 1889 r . Za
łożycielem był ks. P. Gutowski. 
Obecny zarząd: ks. Gutowski, 
prez., A. Plagens, sekr., 830 -
24 ul., A Budnik kasyer. 

6) Bractwo Strzelców św. Pa
wła założone I maja 1892 r. Za
łożycielami byli: Fr. Brzeziński, 
J. Olszewski, T . Mowiński, J. 
Ciesiels ki, I. Kowalewski. Obec
ny za rząd: Max. Jurkiewicz, pre
zes, A . Litwin, vice-prez., B. Jur
kiewicz, sekr. prot. M. Gliński 
sekr, fin . 1099- 24 ul. A. Klawi
kowski, kas., Iz. Sztoba, ]. Gru
ba, J. Grejna, Komitet Gospodar
czy, 1\Jax. Jurkiewicz, kapitan, T. 
Sztoba r-szy oficer, M~ Gliński, 
z-gi oficer. Członków 7I. 

7) Bractwo św. Barbary (Bra
ctwo Katolickich Rycerzy i N ie
wiast w Ameryce) założone 26 
czerwca 1897. Założycielami byU: 
M. Luthan, A. Glinowiecka, W. 
Budnik, J. Piątkowski, Dr. Fr. 
Dukat, ]. Nakielski, J. Budnik, 
M. Stentzler. Obecny zarząd : J. 
Piątkowski , prez., P. Łukaszew

ski, sekr. prot. Br. Waszewskł, 
sekr. fin., Fr. Bruska, kasyerka, 
M. Świderska , vice-prez. Człon
ków I4I. 

8) Bractwo Panien św. Cecylij 
założone w 1895 r. Założycielami 
byli: ks. P. Gutowski, A. Glino
wiecka, A. Piątkowska, M. Bud-
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