






Our Lady of Czstochowa 
The celebrated picture of Our Lady of Czsto
chowa, according to tradition, is the work of 
St. Luke the Evangelist painted on a table top 
of cypress wood - the very table used by the 
Holy Famiy at Nazareth. This tradition seems 
to be borne out by the fact that the very tlfing 
missing from the holy House of Loretto is 
the table. Because of the veneration that the 
early Christians accorded it, the picture was 
secreted out of Jerusalem at the time of its 
destruction in the year 70 and preserved 
throughout the early Roman persecutions. In 
the IV century St. Helena, the motber of Con
stantine the Great, in searching for the True 
Cross, came across this picture and had it 
brought to Constantinople along with the other 
relics. There it remained for five centuries, 
held in esteem and noted for miracles. 

In the IX century Eroperor Nicephorus I 
of Constantinople in gratitude for assistance 
presented it to Charlemagne, who in turn gave 
it to Prince Leo of Ruthenia. The Prince placed · 
it in his castle at Belz near the city of Lwow 
where it remained enshrined for over 500 years. 
In 1349 Ladislaus of Opole was named Prince 
of Belz. It was about this time that Europe 
began to fear the Tartar threat. 

A short time after he occupied the town 
of Belz a Tartar invasion threatened the town. 
In fact, during a Tartar foray, an arrow shat
tered the Chapel window and imbedded itself 
in the features of Our Lady. To prevent fur
tber damage to the miraculous picture Prince 
Ladislaus decided to transfer it to the town 
of Opole in Upper Silesia. Our Lady, however, 
had other plans. Prince Ladislaus got no fur
tber than the city of Czstochowa for it was 
there that Our Lady gave him a sign that it 
was Her wish to have the picture erected in Ja
sna Góra. He brought in from Hungary the 
Pauline Fathers as guardians of the shrine. 
Then on August 9, 1382 he had the picture 
enshrined in Czstochowa in the Church of 
the Assumption of B.V.M: 

In the year 1430 a group of Hussites in
vaded the monastery, and after slaying five 
Pauline Fathers, plundered the monastery of 
its treasures and even attempted to steal the 
picture. Tradition tells us their attempt failed 
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when the horses would not budge the wagon 
containing the picture. With a curse the raiders 
hurled the picture to the ground with such 
force that it broke into three pieces leaving 

· intact only the face of the Madonna and Child. 
One of them struck the face of the Madonna 
twice with his sabre, but when he attempted a 
third time, he fell dead. The other lawless 
raiders then fled in terror. These two cuts 
can be seen on the right cheek. 

When the court artists failed to recognize 
the painting technique, Grecian artists had 
to be summoned by Jagiello and Queen Jadwi
ga to restore the picture. With great solemnity 
it was returned to Czstochowa for public ve
neration, which continues to be accorded it 
even to our days. 

Noteworthy is the fact that of all the Ma
rian Shrines in the world Czstochowa alone 
has captured and holds captive the hearts of 
an entire nation. It was through the interven
tion of Our Lady of Czstochowa that on De
cember 26th, 1655 a miraculous victory was 
won by a bandful of Poles over the formidable 
Swedish army at the very walls of the besieged 
Monastery. After the enemy was completely 
routed, the King returned to pay homage to 
Mary. On April l, 1656 King John Gasimir 
proclaimed her Queen of Poland and uttered 
his celebrated vows of Jasna Góra. The sena
tors, the Army, the entire nation with one 
accord repeated the vows. In the intervening 
years the nation came frequently to the Shrine 
to rededicate itself. On Septernber 3rd, 1717 
the Apostolic Delegate Ied the nation in the 
coronation of Our Lady of Czstochowa. In 
the year 1910 Pope Pius X, now a canonized 
Saint, sent the crowns which adorn the picture. 
On May 3rd, 1956 over one million and a half 
pilgrims assembled at the Shrine to renew their 
homage. At the close of the nine year novena 
in preparation for the Millennium, Stefan Car
dinal Wyszynski and the Polish Nation once 
more renewed the vows of Jasna Góra. 

Czstochowa has been and always will be 
a National Shrine, and the miraculous picture, 
the "Heart ... of the Heart of Poland." It is 
through Her intercession that the faith will 
continue entrenched in the hearts of the Polish 
nation in its next 1,000 years of Christianity. 
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THEIR TRIUNE IDENTITY 

- POSTULATY OGÓLNE-
UTRZYMUJEMY I WIERZYMY W: 

godno i warto indywidualn kadego czo

wieka i oparcie godnoci ludzkiej o nauk Ko
cioa Chrystusowego ; 
prawa osobiste i wol wikszoci, oraz obowizki 
i konsekwencje pod prawem demokratycznym. 
Jestemy nieodstpnie przeciwni systemom po
litycznym i ekonomicznym, w których czowiek 
staje si niewolnikiem pastwa; 
inicjatyw wasn i umiejtno w osiganiu 
stanowisk i pozycji spoecznych, politycznych i 
naukowych przez prac nad sob, kwalifikowa
nie si na uniwersytetach lub instytutach za
wodowych i gromadzenie dowiadczenia; 
wspóprac ludzi dobrej woli celem polepszenia 
bytu ekonomicznego stosunków politycznych 
na wiecie. 

Rycerze Dbrowskiego 

PRESIDENTS OF THE ORGANIZATION 
- SZLAKIEM HETMASKIM -

Kazimierz Kwiatkowski 1945-I/ 50 
Czesaw Lichodziejewski I/50-XII/ 50 
Mieczysaw Sukiennik XII/ 50-X/ 51 
Kazimierz Kutiuk X/ 51-X/ 52 
Kazimierz Kwiatkowski X/ 52-X/ 53 
Kazimierz Skowroski X/ 53-VII/ 55 
Bronisaw Kaczmarczyk VII/ 55-VII/ 56 
Kazimierz Skowroski VII/ 56-VII/ 57 
Antoni Walawender VII/ 57-VII/ 58 
Jan Derecki VII/ 58-VII/ 59 
Antoni Walawender VII/ 59-VII/ 62 
Jan Derecki VII/ 62-VII/ 64 
Edward Wajda VII/ 64-present 
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WHO ARE THEY 
The Knights of Dbrowski are an outgrowth 

of the Boys from Poland Fraternity founded 
in 1945. ' 

Displaced by W orld W ar II from their horne
land to the U.S.S.R. and Germany, and thence 
to the Near East, India, Pakistan, Great Britain, 
Mexico, Iceland, France and Italy, they were 
brought to the United States by the Bishops' 
Relief Committee. The Boys received initial 
training at the Orchard Lake Schools in prepa
ration for life. 

Fourteen of them eventually became priests; 
others entered various professions, trades and 
business occupations. 

They banded into a dynarnic group to pro
mote the interests and ideais of Father Da
browski. After two decades of purposeful acti
vity, they decided to ex pand their original or
ganization under the name - THE KNIGHTS 
OF D~BROWSKI. 

The ideais of the Knights of Dbmwski are 
solidly grounded in human nature - in man's 
desire to ennoble bimself through dedication, 
service and sacrifice. 

The qualities of dedication, service and sacri
fice were noble characteristics of Father Joseph 
Dbrowski, founder of the present Orchard 
Lake Schools. 

Founded in 1885, the institutions exist as 
a memoria to the ideais of DEDICATION, 
SERVICE AND SACRIFICE. The Knights of 
Dbrowski have adopted these ideais as their 
MOTTO and CHALLENGE. 



Na Nasz Jubileusz 

wicc swój pobyt na egzotycznej ziemi 
amerykaskiej po raz dwudziesty pity, siga

my do momentu, kiedy nas witaa tkliwa Folo
nia. Fatrzya Folonia na nas, jak na wojskowo 
zdyscyplinowanych modzieców, na twarzach 
których rysoway si lady starej powagi, przy
krej tuaczki i przedwczesnego osierocenia; po
ryway j rysy chopicych twarzy, wyrzebio
nych szlachetn, hard i przewiadczon polsko
ci. Witaa Folonia tuaczy, niepenoletnich 

rozbitków wojny, dla których Folski nie byo. 
Po miliardowych epizodach w nieludzkiej ziemi, 
witaa ich Folonia, gdy stawiali swe drce no
gi na wolnoci, w kraju wówczas im obcym. 
Gdy z wtych ich puc wyrwaa si szczera i 
mocna pie tuacza, ta sama Folonia ocieraa 
zy, bo kontemplowaa pasmo woa caej Fol
ski, gdzie nieustanne konanie za sprawiedliwo 
trwao; gdzie unosia si gbia dymu; gdzie 
honor sta ponad ycie; gdzie mczestwo nie 
miao koca . . . O, Boe, skrusz ten miecz, co 
siek nasz Kraj... Ukojeniem swych uczu 

Polonia ta odnawiaa w sobie jak nadziej. 

Chopcom rodzia ofiarno, a Folsce czyn. -
By to rok 1945. 

Srebrny jubileusz to stosowna dla nas chwi
la, by odda wyrazy publicznej wdzicznoci, 

przede wszystkim wychowawcom i hod szczo
drym ludziom, którzy umoliwili przerobienie 
steranych modych lat i surowiec na dojrzay 
element spoeczny. Tyle jednak byoby za u
bogo! 

Upamitnijmy sobie: skd si wywodzimy i 
dokd pdzimy. Czy patrzymy tylko w sw pe

n misk, a takich jakimi sami bylimy przed 
dwudziestu piciu laty nie chcemy zna, a moe 
asymilujemy si w tak strasznym tempie, e 

stajemy si obcymi wród swoich? Jeli tak
gdzie jest nasza wdziczno, któr emy przy
wieli i w rysach twarzy i w pieni, i w caym 
dziecistwie swoim? 

Mylc o rocznicy przyjazdu do Stanów Zje
dnoczonych staje nam przed oczami seria in
nych rocznic. Sigamy do roku 1939, kiedy 
ycie "sielskie i anielskie" przerwa strach "og-

. nia i miecza" swastyki, oraz smutek " potopu" 
czerwonej piciornicy. Kady rok, miesic, a 
nawet i dzie dyktuje nam jak tward rocz
nic przeomowych lat 1939-45. 
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Srebrny Jubileusz Rycerzy Dbrowskiego to 
nie tylko karty przeszoci ! Sigamy w sw 
przeszo, bo jest rzecz wskazan, by wgl
da w to, co byo dobre i ze mocne i sabe -
cofamy si w ty, jak zdrowy, zdyscyplinowany 
zawodnik, który ma wykona skok w dal -
cofa si celem nabrania pdu i naleytego od
bicia si koniecznego do wykonania zadania. 

Zagldamy w sw przeszo, by dzisiaj na 
DWUDZIESTOFICIO-LECIE ruszy w gwia
dzist przyszo. 

Uwiceni mdroci swej przeszoci, wia

domi swych zada i celów w terazniej szoci, 
jako ludzie wartociowi z sercem polskim i ty
sicleciem polskim w Ameryce; rozumni i skon
solidowani; z kompasem w doni; przy boku 
Fani Czstochowskiej - odwaamy si nie 

znicz rozpalony przez Ksidza Dbrowskiego po 
rycersku. yjemy w czasach powszechnych 
przemian i kryzysów, a równoczesnie w cza
sach stosownych na rewizj hase polonijnych 
i zastosowanie ich do doby pocisków przestrzen-

nych i lotów na ksiyc. - N a przód! 

A. Walawender 



DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE 

OFFICE OF EDUCATION 

WASHINGTON, D.C. 20202 

August 7, 1969 

On behal~ o~ President Nixon, I am pleased to send warm greetings 
to the Knights o~ Dabrowski on the occasion o~ your 25th anniversary. 

As you pass this important milestane in your history, you can review 
with deep satis~action your quarter-century o~ commitment to service 
and the love o~ learning that so strongly in~luenced the man whose 
name you honor, Father Joseph Dabrowski. Through your continuing 
support o~ the Orchard Lake Schools and your generous provision o~ 
scholarships to deserving young students, you have contributed. 
substantially to the strength o~ American education. 

Permit me to join the President in congratulating you on your ~ine 
record o~ accomplishment and extending best wishes ~or ~ther 

success in the years ahead. 

U.S. Commissioner o~ Education 
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Edward J. Wajda, M. D. 
National President 
Knights of Dabrowski 
3147 Logan Square 
Chicago, Illinois 

Dear Doctor Wajda: 

His Eminence 
John J: Cardinol K10l, D.D. 
Philadelphia, Pennoyvania 

Gratitude is one of the most noble sentiments of the human 
mind and heart. It is also a sacred duty which Christ demands from 
His followers, as illustrated in the parable of the ten lepers. 

Twenty-five years ago, forty-seven young men from Poland, 
displaced by the war, came to the United States and attended the Or
chard Lake Schools. Fourteen of the young men were privileged to 
be called by Our Lord to the sublime dignity and ministry of the 
priesthood. Others entered various professions, trades and busi
ness occupations. All were a credit to their native and to their 
adopted country, and to their Alma Mater. 

lmpelled by gratitude to the Orchard Lake Schools they united 
in to the Boy s from Poland Fraternity, w hi ch developed in to the or
ganization now known as the Knights of Dabrowski - after the saintly 
founder of the schools and seminary of Orchard Lake. The princip'al 
objective was to provide financial and moral support to St. Mary ' s 
Preparatory, St. Mary' s College and SS. Cyril and Methodius Sem
inary at Orchard Lake. 

It is a genuine pleasure to extend cordial greetings and con
gratulations to the Knights of Dabrowski as they commemorate the 
twenty-fifth anniversary of their establishment. We express sincere 
gratitude for being a credit to the training and formation received at 
Orchard Lake. We compliment them for giving such eloquent witness 
to their discipleship of Christ and their living witness to the words re
peated in the Preface of Holy Mass, that "it is truly meet and just, 
proper and helpful toward salvation to give thanks .••. " 

May the Knights of Dabrowski continue with increased 
vigor to live up to the most noble objectives of their organiza
tion, and may God' s choice s t blessings attend all their efforts 
in behalf of the Church and the Orchard Lake Schools as faith
fully as do the prayerful best wishes of 
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WYRAZY UZNANIA TYM, CO-

- l\1AJ4- WIATO I ODWAG~ PROWADZi WSPÓ
CZENIE POLONI~ -

Dedykuj: Rycerze Dbrowskiego 



W HODZIE 
KSI~DZU D.BROWSKIEMU 

Cierpko i nader gorzko to byo 
ótace zostawi i Polsk mi.! 

Powstanie l A po nim? · Szubienice l 
Tak despot mnoy swe prawice. 
Z ez potokiem lecz wiernie, 
Lice w Drenie tuli i Lucernie; 
Szwajcarskie depta te Berno, 
A ducha wezbra ogromne miarki, 
W grodzie Piotrowym - na pewno! 
I spieszy, hen! - do mudnej orki, 
- Z poselstwa Pana wielkiego 
Dla opatrunku ludu polskiego, 
Co po cierniach osiad rozterce 
Tam, gdzie obca i mowa i serce. 
Zdawao si, e ród ów skona 
W dalekich oazach Washingtona. 
Z torb. ebraka szed w garci, 
Pochylony i srebrnowosy on. robot. 

Czynem i sercem rozpdzi napaci 

I tak dzieo swe przyodziewa cnot.. 
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W jutro on uparcie wpatrzony, 
Jak orze j. dzieo w swe szpony l 
biera ziarnka i drobne centy,. 
By seminarium mia nasz lud 
I nie odpad od Boskich wrót. 
Gdy cne przeyo serce ju zamty, 

Zakwita tcza osodzenia 

N ad szczep lechicki nieugity. 
Dugo duch tryska bdzie boy 

Nad tym co za ksidzem Józefem droy. 
-Na znoje dobry stale patrzy Bóg, 
Cho prowadzi poprzez setki dróg. 
Za Polonii wzgórze i kocioy, 
Ten klasztor sióstr Felicjanek 
- Niemy serca dla wianek l 
A za naszego seminarium mozoy 
Dbrowskiego chwalmy nieugicie, 

Bo On rycerski filar i szczcie. 

A. Walawender 



A PRIEST FOR ALL SEASONS 
(Part Seven- Significance) 

Father Dabrowski was buried in the priests' 
plot at Mt. Elliott Cernetery in Detroit on 
Wednesday Febrnary 18, 1903. His passing 
elicited po;thumous tributes which attemp~d 
to take the measure of the man. The evaluatwn 
grows increasingly more difficult, as with each 
decade Father Dabrowski's shadow lengthens 
over the passing parade of people and events 
entering the annais of bistory. 

As a person, Father Dabrowski impressed ~is 
contemporaries with his unpretentious simpllc
ity and his dedicated humanitarian activity. A 
man devoted to people in need, he appeared com
pletely forgetful of self, living a life of service 
to others with unflagging perseverance and fi
delity despite numerous hardships and trials. To 
a European visitor in 1900, Father Dabrowski 
looked like a workingman in a cassock, with his 
roughened hands and tanned features, his 
patched robe and worn shoes -but at the same 
time a man who inspired trust by his friendly 
unpretentiousness and practical self-confidence. 

As a historical figure, Father Dabrowski has 
been called "the foremost Polish priest in Amer
ica," "the worthiest candidate for the post of 
the first Polish bishop in this country," and 
"the greatest man of the Polish emigration in 
the United States." He has also been described 
as the ideal Polish-American priest: a man of 
G<>d deeply imbued with the Polish Catholic her
itage, he loved the United States deeply as his 
freely chosen borneland and remained loyal to 
it from the moment he applied for citizenship 
in 1871. Polish by birth, American by choice, 
priest by dedicated service, he exemplifies the 
finest qualitjes of Polish American priesthood. 

It is no exaggeration to say that Father Da
browski made notable contributions to three ar
eas in which his influence has continued to make 
itself felt to this day. The widest sphere of this 
influence embraced the Catholic Church in the 
United States. At a time when culture plural
ism was not in favor with leading members of 
the American Catholic hierarchy, he reaffirmed 
in word and deed the ancient Catholic tradition 
of religious service to migrants. By providing 
American Catholicism with two mission church
es, a parochial school, a girls' academy, a con
vent, two orphanages, a theological serninary, 
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a sisterhood and a group of priests, trained for 
effective bilingual ministry among Polish
speaking Catholics, he became one of its apos
tles during the formative missionary period of 
its development that lasted till 1908. 

The second, more restricted area of Father 
Dabrowski's influence affected the Polish-Amer
ican community not only in Portage County 
and in Detroit, but also in numerous other cen
ters in the United States where Polish immi
grants made their permanent homes. To the 
Polonia (as this community is popularly desig
nated by Polish Americans) he was preeminent
ly a teacher, both religious and cultural, supply
ing it with primary and secondary schools, with 
teachers and textbooks, with nuns and priests, 
with literature in books and a periodical. Above 
all, however, by providing Polish Americans 
with an intercultural pluralistic program that 
combined the values of the Polish heritage with 
those of the American environment, he gave the 
immigrants and their offspring a sense of cni
turai identity and pride that stood 'them in good 
stead against hostile pressures. 

The third and narrowest but by no means 
least important sphere of Father Dabrowski's 
influence was the Polish Serninary in Detroit. 
He was truly the founding father of this dis
tinctive bilingual institution, for he not only 
originated its idea and gave it a habitation and 
a name but also established its identity as an 
accepted part of the educational system of the 
country. Moreover, he spiritually fathered sev
eral graduating classes of students by provid
ing them with higher training which many of 
them could not otherwise have secured for lack 
of funds or of linguistic qualifications. 

Father Dabrowski lived an adventurous and 
colorfnl life on two continents. Some details of 
this life have been traced and recounted. in this 
page. But it is more difficult to discern and put 
into words the idea, the guiding thought of his 
life- the motto which crystallizes the hopes, 
efforts and achievements of his eventful life. 
Perhaps it will not be a deviation from the truth 
to say that the central idea which best sums up 
his life is found in the sirople yet eloquent sen
tence spoken by Him whom Father Dabrowski 
regarded as his mentor and master: "I have 
compassion on the people." 

Rev. J. Swastek 



SZLAKIEM· KS. D,4BROWSKIEGO 
PRZEZ EUROP~ 

Droga Pielgrzymki szlakiem ks. Dbrowskiego, a. 
odbyta w Roku Jubileuszowym zaoyciela Semi
narium Polskiego prowadzia przez Warszaw 
(gdzie studiowa na Uniwersytecie-Szkole Gównej 
i skd przyczy si do Powstania w 1863 r.), Chem 
Lubelski (gdzie w kociele pod wezwaniem "Rozes
ania Apostoów" zosta ochrzczony i przyj Pierw
sz Komuni), przez Zoltace (gdzie si urodzi i 
spdzi dziecistwo, miejscowo oddalona 3 kilo
metry od Chema), przez Lublin (gdzie uczszcza do 
Gimnazjum), wreszcie przez Kraków (gdzie poeg
na sw matk i Polsk, i skd przybyy pierwsze 
siostry polskie, Felicjanki, do Stanów Zjednoczo
nych). Pielgrzymi byli te na Podhalu i w Tatrach, 
oraz w specjalny sposób podzikowali Matce Naj
witszej Królowej Folski w Czstochowie za dar 
najcenniejszy Apostoa Polonii ks. Józefa Dbrow
kiego. 

Z Polski Pielgrzymi udali si do Szwajcarii, gdzie 
w miecie Bero pracowa Józef Dbrowski jako ko
wal i drukarz, a skd po pielgrzymce do Sanktuari
um w Einsiedeln zadecydowa si pój na ksidza. 

wawe1. 

Polska to kraj, gdzie zyje i pracuje przeszo 32 
miliony mieszkaców, gdzie syszy si polsk mow 

najbardziej dwicznie, polsk pie najbardziej 
melodyjnie. 

Wiele si syszy i pisze i mówi, e z powodu 
stosunków politycznych, przemian spoecznych, z 
powodu zniszczenia kraju przez wojny s pewne 
niedomagania i braki. Zgadzam si, ale nie powin
nimy ponia tam yjcych wspóbraci do po
ziomu obdartych ebraków, przygnbionych nie
dorajdów, którym stale czego brakuje, którym 

Pielgrzymka bya te w Rzymie, gdzie studiowa 
zaoyciel Seminarium teologi i otrzyma wicenia 

kapaskie, oraz gdzie zrobi decyzj apostoowania 

wród Ludu Boego Polonii w Stanach Zjednoczo
nych. Niezapomniane chwile przeyli Pielgrzymi z 
Orchard Lake podczas audiencji u Ojca witego 
Pawa VI, wrczajc Namiestnikowi Chrystusa mis
trzowskiej roboty Krucyfiks- dzieo Mariana Ow
czarskiego - jako dar Polonii na Zoty Jubileusz 
Kapastwa. 
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Ks. Z. Peszkowski 

Zdjcie przedstawia Pielgrzymów z Orchard Lake 
nad Morskim Okiem. Wród Pielgrzymów obecni 
s ks. praat Walery Jasiski, ks. prof. Józef Swas
tek, ks. dziekan Tadeusz Ozog, ks. prob. Czesaw 
Klimowicz, i prowadzcy pielgrzymk ks. praat . 
Zdzisaw Peszkowski. Oprócz modziey w liczbie 
30 byy te i Siostry Felicjanki, Bernardynki i Ser
canki. Umiechnici Pielgrzymi ciesz si piknem 

Tatr. 

Na Wawel, na Wawel, 
Krakowiaku wawy, 

Podumaj, potsknij nad pomnikiem sawy. 

Dzieje twojej ziemi 
Na grobowcach czytaj, 

Twoich wodzów groby uciskiem powitaj! 

trzeba posya nasze stare buty lub podarte portki! 
Posyajmy im co porzdnego, albo wcale nic ... 

Naród polski trzeba widzie na codzie jak yje, 
pracuje, modli si, a wtedy ten obraz w wyobrani 
nabierze koloru, realnoci .. . 

Polska to ywy organizm, gdzie wiele rzeczy 
poszo do muzeum czasu i cho cywilizacja moe 
troch si spania w porównaniu do naszych norm, 
to jednak widzi si postp ... 

Ks. K. Kwiatkowski 



Rev. Joseph Swastek, M.A. 
University of Detroit, University· 
of Notre Dame, Ottawa Univer
sity, Catholic University of Am
erica, University ofMichigan 

Co to za redniowieczne gusa i zabo
bony w nowoczesnym wiecie sputników i 
pocisków midzyplanetarnych - to od
twarzanie i organizowanie jakich tam 
zwizków rycerskich? Po co w ogóle mó
wi i pisa o rycerstwie i rycerskoci w 
dwudziestym wieku? Te i podobne pyta
nia syszy si nieraz. Warto wic zasta
nowi si krótko nad moliw replik. 

W spoeczestwie Polski redniowiecz
nej, oraz wczesno-nowoczesnej, warstwa 
rycerska odegraa powan rol. Jak o 
Rpecjalnie dobrani wojownicy, rycerze lu
bowali wierno Kocioowi, cze dla nie
wiast, obron wdów, sierot i uciemio
nych. Zamki i twierdze rycerskie rozsia
ne byy po caej Polsce dla skuteczniejszej 
~uby tym Rzlaehetnym ideaom. 

W trzynastym stuleciu, w Dobrzyniu 
1Iazowieckim za spraw ksicia Koru·ada, 
powsta Zakon Rycerski Braci Dobrzys
kich dla obrony pogranicza Polski prze
eiw napadom pogaskich Prusaków. A w 
pitnastym wieku zasyn Zawisza Czar
ny z Garbowa, jako zwycizca turniejów 
i najpopularniejszy z polskich rycerzy 
wdrujcych. Walczy on pod Grunwal
dem, poleg nad Dunajem w wojnie W
gier z Turkami. Do rycerstwa polskiego 

Rycerstwo 

Wczoraj i · ozi 

zaliczy wypada take póniej szych legio
nistów i powstaców, którzy po kadym 
rozbiorze Polski walczyli o wolno ucie
mionej Ojczyzny, czsto wdrujc bo
rem, lasem do ziemi francuskiej, woskiej 
i amerykasldej, by toczy walki o wol
no obc i wasn. 

Rycerz polski, stojcy na wysokoci 

swego zadania, by uosobieniem nie tylko 
pewnych cnót osobistych- mstwa, po
wicenia i wiernoci - ale take i zalet 
spoecznych - wspóczucia, wspópracy i 
su by spoecznej. 

Poza tymi zaletami, rycerza wyróniao 
posiadanie herbu i zawoania. Herby 
powstaway z przeksztacenia z n a k ó w 
wasnoci, uywanych do znakowania 
koni, zbroi lub granic posiadoci. Za
woania stanowiy wyrazy lub okrzyki, 
uywane przez c zonków rodziny wzgld
nie rodu herbowego w czasie bitwy i tur
nieju lub przy spotlmniu osobistym. Stan 
rycerski w Polsce zasadniczo obejmowa 
trzy grupy spoeczne : monowadców 

wzgldnie komesów (posiadaczy najwik
~zych majtków i wpywów politycznych 
oraz dworów i orszaków suebnych)' 

r~rcerzy wzglcb1ie milesów (posiadaczy 
mniejszych majtl{ÓW z poddanymi), oraz 
rycerzyków (posiadacz~T majtków rol
nych bez poddanych) i samyc,h bezpored
nio uprawiajcych sw rol. Wyjtkow 

cech polskiego stanu rycerskiego bya 
niezaleno osobista i rodowa, której 
podstrnv~ stanowia wasno ziemi. 
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W yciu spoecznym rycerstwo polskie 
wystpowao w ramach organizacji rodo
wej, tj. w t. z w. rodach gniazdowych. Ry
cerze-milesi oraz rycerzyki, osiedleni na 
jednym terenie i czsto spokrewnieni, 
czyli si w plemiona, by zachowa swoj 

tosamo, zabezpieczy sw niezaleno 

i utrzyma si w stanie rycerskim. Czon 

kowie plemion, trzymajc si razem, nie 
tylko wspierali si wzajemnie w razie po
trzeby, ale przede wszystkim zabezpie
czali si przed zdeklasowaniem i utrat 
rycerskiego pochodzenia. 

Przyjcie do stanu rycerskiego wyma
gao kilkuletniego przygotowania w su
bie dworskiej, turniejowej i wojennej. 
Rytua prz y jcia zwyczajnie wykonywa 
ojciec kandydata, jeli on sam by ryce
rzem. Zasadniczym aktem ceremonii byo 
podanie miecza i lekkie uderzenie nim 
ramiona kandydata. 

Te wspomnienia r ycerskie z polskich 
dziejów historycznych mog suy jako 
lekkie uderzenie w nasze poczucie rodowe. 
Co waniejsze podstawowa idea rycerska 
moe sta si dla nas w Ameryce warto
ciowym cznikiem dziedzicznym midzy 
tym co byo, a tym co by moe. Jeli 

kiedy, to wanie dzi potrzeba wiatu 
redniowiecznych cnót rycerskich - wier
noci Kocioowi, czci dla niewiast oraz 
obrony uciemionych. 

Ks. Józef Dbrowski, który sto lat 
temu przyby do Ameryki, budowa nie 
tyllw swe y cie osobiste, ale i Seminarium 
Polskie na podstawie cnót rycerskich. 
.Jako b y y powstaniec i jalw kapan, ks. 
,Józef Dbrowsld gboko pojmowa, jak 
nierozerwalnymi wzami zwizani jes
tem y z nasz przeszoci kulturaln i 
religijn, i jak nie moemy skutecznie i 
wydajnie trwa , tworzy i rzutowa w 
przyszo bez tego zasadniczego oparcia 
w prze s zoci dziedzicznej. 
Indywidualno ludzka moe doró do 

waciwego sobie rozmiaru najefektow
niej poprzez swe dziedzictwo kulturalno
religijne. Konta1d z dziedzictwem licr.-

nych pokole, które budoway stopniowo 
to, czym jest polslm wiadomo kultu
ralna, urabia czowieka w penym tego 
sowa znaczeniu. Atrakcyjnym i wanym 
pierwiastkiem w tym osobliwym dziedzic
twie polsldm jest duch rycerskoci, jak to 
podkreli Louis E. Van Norman w dziele 
"Poland- The Knight among Nations". 

Pokolenie dzisiejsze powoane jest do 
decydujcych czynów. Dokoa niego toczy 
si cicha, ale niemniej krytyczna walka 
ideologiczna - spór o przyszo Kocio

a, zmagania o kierunki i cele Polonii, i 
bolesne zapasy o dum osobist i poeho
elzenie polskie. Mimo pitrzcych si trud
noci, pewien odam pokolenia polonij
nego trwa wiernie na posterunku, otacza
jc pietyzmem dziedzictwo przodl{ÓW. W 
tej wanie grupie wyonia si, odya na 
nowo, zeszego roku szlachetna idea ry
cerslm, s igajca historycznymi korzenia
mi w bogat przeszo Polsld rednio
wiecznej. Co waniej s ze, owa idea r y
cerska zostaa szczliwie skojarzona ze 
wietlan postaci Ks. Józefa Dbrows
kiego, duchowego patriarchy P o l o n i i 
Amerykaskiej. A z owego zespolenia 
redniowiecznego ideau z nowoczesnym 
bohaterem powstao grono RYCERZY 
D-BROWSKIEGO. 

Twórcami nowej organizacji s "Chop

cy z Polsld", zrodzeni w tysicletniej ry
cersldej Polsce, a wychowani w nowym 
wiecie amer y lmskim, w Uczelni zao 

onej prze z ks. Józefa Dbrowskiego. 
lVIll.i !l oni za sob .i u cay szereg szlachet
nych osigni na rónych odcinkach ycia 
osobistego i spoeczneg · o. Przyszy jednak 
dziejopis Polonii Amer y kaskiej na pew
no okreli najnowsze ich dzieo jako ko
ron , uwie c zajc ich owocn kilkulet
ni dziaalno w Stanach Zjednoczonych. 
T org · anizacj uatwi i r.abezpiecz so
bie i potomstwu swemu oraz Polonii, 
drog ku owocniejszej jeszcze przyszoci 
w Ameryce. 

K s. ,Józef Swastek 
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Ksicy Dar Rycerzy Ks. J. Dbrowskiego 
W zwizku z "Rokiem Ks. Józefa Dbrowskie

go" trudno nie mówi o wyjtkowej organiza
cji - "Rycerzach Ks. Józefa Dbrowskiego". 
Rok 1970 to "Rok Ks. Józefa Dbrowskiego", 
zaoyciela Seminarium Polskiego i tym samym 
Ojca duchowego Polonii Amerykaskiej, z oka
zji jego setnej rocznicy przybycia do Polaków 
do Stanów Zjednoczonych z Rzymu. Byo to w 
ostatnim dniu roku 1869. Z jego przybyciem 
zacza si nowa karta historii katolickiej Polo
nii Amerykaskiej. Ks. Józef troszczy si o 
duszpasterstwo Polaków, jako proboszcz zao

y Seminarium Polskie, które od roku 1885 
nieprzerwanie pracuje; sprowadzi Siostry Fe
licjanki, które stay si jednym z gównych fila
rów szkolnictwa Polonii; troszczy si równie 

o modzie Polonii, a wobec hierarchii amery
kaskiej uzasadni racj bytu Seminarium Fol
skiego racjami duszpasterskimi, socjologiczny
mi, (w tym wyprzedzi Konstytucj "Exsul Fa
milia" i najnowsz Instrukcj o opiece duszpa
sterskiej migrantów, obowizujc od 1969 r.). 
Zajmowa si wydawaniem podrczników dla 
szkó Polonii. W pracach swoich pedagogicz
nych, w programach nauczania czy nauk 

jzyka polskiego i angielskiego, przedmioty hu
manistyczne i nauki przyrodnicze wraz z reli
gi. Poza tym jako proboszcz zajmowa si na
wracaniem Indian, sam ich chrzci i wpisywa 
ich dziwne dla nas nazwiska w ksig chrztów. 

Lecz nie wszyscy Polacy w Stanach Zjedno
czonych doroli do poziomu ideaów Ks. D

browskiego, które to ideay stay si z biegiem 
lat coraz bardziej nowoczesne, bo dzi coraz to 
goniej mówi si o pluralizmie spoeczestwa 
Amerykaskiego i o roli grup etnicznych. Po
nadto dzi Koció coraz mocniej podkrela zna
czenie jzyków i tradycji grup narodowocio
wych dla wzbogacania i upikszania ycia Ko

cioa. Lecz pod wpywem szowinizmu, standary
zacji i rasizmu od strony anglosaskiej wartwy 
dominujcej w USA, a z drugiej strony pod 
wpywem kompiesku niszoci tych z grup etni
cznych, którzy nie znaj na odpowiednim pozio
mie swoich wasnych wartoci, doszo do tego, 
e w szkoach parafialnych polskich nawet nie 
ma moliwoci uczenia si jzyka i kultury pol
skiej. Gorzej jeszcze, jak ogólnie wiadomo, die
cezje o wielkiej liczbie parafii polskich od wie
lu lat nikogo ze swoich studentów teologii , któ
rzy s polskiego pochodzenia, nie posyaj na 

studia teologiczne do Seminarium Polskiego, a 
tym samym nie mog mie kapanów naleycie 

przygotowanych do pracy duszpasterskiej w pol
skich parafiach. N a domiar zego, czsto, ani 
duchowiestwo, ani ludzie wiecy nawet nie u
pominaj si o wysyanie studentów do Semi
narium Polskiego. Nieraz absolwenci polskich 
szkó katolickich lub czonkowie prawie e nic 
nie wiedz o Seminarium Polskim, które prze
cie, na poziomie wspóczesnej nauki Kocioa o 
duszpasterstwie imigrantów przygotowuje ka
panów dla hierarchii amerykaskiej i do su
by Polonii. 

N a takim to tle mona naleycie oceni 

prac i dar "Rycerzy Dbrowskiego". Kim s, 

czego chc, a co dali instytucji Ks. Dbrowskie
go? Otó s oni jednymi z najciekawszych owo
ców dziea ks. Józefa Dbrowskiego. Gdy cz 
polskiej modziey, która przeya Syberi i 
dostaa si do Indii, korzystaa z zaproszenia 
hierarchii amerykaskiej i Polonii, wtedy Za
kady Naukowe przygarny pewn jej liczb 

i day jej wyksztacenie katolickie, polskie i 
amerykaskie, aby chopcy ci mogli dalej kon
tynuowa swoje amerykaskie wyksztacenie, 

albo jako klerycy, albo jako przygotowujcy 
si do innych wieckich zawodów. Grupa ta 
przez wiele lat nazywaa si "chopcami z Pol
ski" w znaczeniu familijnym. Obecnie jednak 
przestali by chopcami, bo s ksimi, leka
rzami, inynierami, przedsibiorcami, a laicy 
wród nich maj pikne wasne rodziny. Po
stanowili wic przeksztaci si w "Rycerzy 
Dbrowskiego". Ciekawa to nazwa, ale zupe
nie wiadomie wybrana, bo nie chcieli by "klu
bem zawodowym", ani uni zawodow, ani to
warzystwem handlowym, ani organizacj poli
tyczn, ani organizacj parafialn, ale chcieli 
by "rycerzami", wiernymi dziedzictwu ducho
wemu Ojców swoich polskich, czyli chcieli pa
trze na ycie wasne i sub narodu z punktu 
widzenia idealizmu opartego na religii i kultu
rze, na godnoci wolnej osoby ludzkiej w myl 
najszlachetniejszych wartoci amerykaskich, 

polskich i katolickich. Zdajc sobie jasno spra
w z tego, co oni sami i caa Polonia w dziedzi
nie kulturalnej zawdziczaj Ks.· Józefowi D
browskiemu, nazwali siebie Rycerzami Dbro
wskiego. Grupa ich jest otwarta dla wszystkich. 
którzy chc w duchu rycerskim suy ideaom 

ks. Dbrowskiego. 
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Majc dobre wyksztacenie zawodowe i kul
turalne, rozumiej, e' ' nie wystarczy Polonii 
pomaga przez same donacje, lecz czego wi

cej potrzeba, aby dzieo Dbrowskiego nadal 
mogo swoje zadanie spenia dla Polonii Ame
rykaskiej. Gdy si przekonali e ostatni ksidz 
z Chicago, który otrzyma wyksztacenie teo
logiczne w Orchard Lake, ju obchodzi pi

dziesiciolecie kapastwa, e Chicago, najlicz
niejsza Polonia USA, za mao wie o znaczeniu 
Seminarium Folskiego dla przyszoci Polonii, 
wtedy postanowili z wasnej inicjatywy, bez ni
czyj ej pomocy organizowa w Chicago seri 

programów telewizyjnych o roli Zakadów Nau
kowych Polonijnych w Orchard Lake, a to z 
udziaem najbardziej kompetentnych osób, czy
li z udziaem samych czonków fakultetu tyche 
Zakadów Naukowych. I ten plan szczliwie 
si uda. W czasie polskiej godziny telewizyj
nej p. Kwiatkowskiego, kady program powi
cony Orchard Lak e' owi, zaczyna si od hejnau 
krakowskiego i od pokazania pomysowo zesta
wionych obrazów z Orchard Lake. Potem p. 
Kwiatkowski rozpoczyna dialog lub grupow 
dyskusj z jednym z czonków fakultetu z Or
chard Lake, na jeden z ywotnych problemów 
Polonii i Seminarium Folskiego: np. czy Or
chard Lake w ogóle ma jeszcze racj bytu we 
wspóczesnej Ameryce, albo jakie znaczenie ma 
jzyk polski w yciu i pracy drugiej i trzeciej 
generacji Polonii, albo jakie znaczenie maj 
parafie polskie w wietle rzymskich przepisów 
o duszpasterstwie grup etnicznych, lub w wie
tle ustawy o pielgnowaniu jzyków mniej zna
nych lub zaniedbanych, do których si zalicza 
w USA jzyk polski (National Education De
fence Act), albo jak si obecnie rozwijaj Za
kady Naukowe w Orchard Lake? 

Tymi, którzy przed kamer telewizjn od
powiadaj na te i inne im podobne pytania, s 
zwykle czonkowie fakultetu szkó z O:rchard 
Lake. A "Rycerze Dbrowskiego" bior na sie
bie organizowanie tych programów o Semina
rium Polskim, sprowadzaj czonków fakultetu 
i pokrywaj koszta zwizane z tymi programa
mi. Zaiste trudno sobie wyobrazi inteligent
niejsz, bardziej nowoczesn prac w subie 

najwyszych ideaów Ks. Dbrowskiego. 
W ten wyjtkowy sposób Rycerze Dbrow-

ON CHICAGO TV - Polish pro= 
gram h os t Zenon Kwiatkowski in= 
terviews OL faculty member on a 
series of shows sponsored on Chi
cago television by the Knights of 
[)browski. 

skiego odpacaj si Polonii za idealizm, dziki 
. któremu Polonia i Zakady Naukowe w Orchard 

Lake serdecznie kiedy przyjli w swoje grono 
nieznanych im "Chopców z Polski". Przeyw

szy Sybir i tuaczk w Indiach, Chopcy ci zro
zumieli moe lepiej ni wielu innych Polaków, 
olbrzymie znaczenie dziea Ks. Dbrowskiego 
dla duchowego rozwoju Polonii Amerykaskiej. 
Wicej jeszcze, pojli (czego nie widzi wielu 
Polaków, którym si zdaje, e dzieo ks. D
browskiego ju spenio swoje zadanie), e Za
kady Naukowe Polonii w Orchard Lake i ich 
ideay s dzi bodaje jeszcze wicej Polonii 
potrzebne ni kiedykolwiek. Polonia bowiem w 
dzisiejszej fazie swojego rozwoju potrzebuje 
ksiy, którzy nie tylko znaj jzyk polski i an
gielski, ale ponadto znaj zasady duszpaster
stwa imigrantów, ideay amerykaskie i polskie 
oraz ducha Polonii. 

Takich ksiy nie moe dostarczy Polonii 
ani Polska, ani seminaria duchowne diecezjalne 
amerykaskie. Jedyne seminarium, które ta
kich wychowuje kapanów, jest Seminarium 
Polskie. Lecz rzecz to jasna, e tylko wtedy, 
kiedy Polonia zdaje sobie spraw z tego faktu, 
bdzie ona caym sercem popieraa Semina
rium Polskie dla dobra wasnego, dla dobra 
Kocioa i samych Stanów Zjednoczonych. Tru
dno bowiem spodziewa si, aby Seminarium. 
zaoone przez ks. Dbrowskiego, mogo spe

nia swoje opatrznociowe zadanie dla Polonii, 
jeeli ta, albo nie zna, albo nie rozumie roli 
tego Seminarium w wpóczesnej fazie rozwo
ju Polonii, Kocioa i Stanów Zjednoczonych. 

Naprawd, to ksicy dar "Rycerzy D
browskiego" - te programy telewizyjne o Or
chard Lake. I nic dziwnego, e budz powoa

nia dla szkó Polonijnych w Orchard Lake, 
powikszaj szeregi przyjació naszych zaka
dów i uszlachetniaj hojno dla dziea ks. Jó
zefa Dbrowskiego. Wicej jeszcze, czy przy
kad dawnych "Chopców z Polski", a obenych 
"Rycerzy Dbrowskiego" nie jest godny nala
dowania przez tych, którzy, cho nie przeszli 
przez tak tward szko ycia, jak "Chopcy z 
Polski", to jednak dorównaj im w rozumieniu 
wartoci ideaów ks. Józefa Dbrowskiego? 

Ks. W. Jasinski 



... "We, the Knights of Dbrowski, 
believe that unity of the Polonia de= 
pends upon mutual sacrifices and our 
strength depends on education. We, 
Polish Americans in order to survive 
for generations to come must sacrifice 
and erect Bright Mountain University 
at Orchard Lake, which will give us 
strength, unity and pride." .•. 

POD ZNAK RYCERZY 
D4-BROWSKIEGO 

By zimny i pochmurny dzieli 25-go 
listopada 1945 roku, gdy grupa chopców 
r, Indii przybya do Zakadów Naukowych 
w Orchard Lake. 

W nastpnych kilku miesicach mniej
sze grup1d,' podobnych im wygnaców 
okutej w kajdany Ojczyzny, z Niemiec, 
Francji, l\feksyku i innyeh zaktków glo
bu doczyy si do pierwszej grupy chop
<'ÓW z Polski. Cel by jeden: wytrwaa 
praca nad sob, oraz nauka. Mijay lata 
- chopcy z Polski zdobywali dyplomy 
szkoy wyszej, kolegium i seminarium w 
Orchard Lake. Wielu z nich wstpio na 
wieckie uniwe1·sytety ;. k01iczyo zamie
rzone studia. N aj wikszymi walorami tej 
gromady od samego pocztku jej istnienia 
hyy: wielka przyja, wzajemna pomoc i 
powicenie si dla innych. Te szlachetne 
eechy zwiza~ r wszystkich chopców z 

Polski w Organizacj znan odtd pod 
nazw "KOO CHOPCÓW z POLSKI". 

W pierwszym okresie istnienia tej or
ganizacji rozwijaj si dyskusje filozo
ficzne o yciu, oraz praca wydawnicza. 
W tym czasie powstaje pismo "NASZA 
DROGA". 
Drug faz cechuje raczej cisza w Or

ganizacji. Poza rocznymi Zjazdami, Ze
braniami Okrgowymi i wydawaniem 
"Naszej Drogi", czonkowie raczej zacho
wuj si<; biernie. Ca swoj energi i 
mode siy powicaj studiom, które lde
dy maj im otworzy drog do lepszego 
jutra, a tym samym powrót ich do pracy 
w Organizacji macierzystej. Ten drugi 
okres w yciu Organizacji i w yciu jej 
czonków, to okres próby i jednoczenie 
okreH ~elelwji myli i ducha, która bya 
wynikiem zrónicowania wyksztacenia, 

a co za tym idzie pozycji spoecznej i 
zawodowej. 

Oln·es trzeci charakteryzuje rozkWit 
pracy spoecznej na rzecz Alma Mater. 
Czonkowie urzdzaj bale, wieczorki 
bankiety, wkadajc cay swój wysiek, 

by ich praca przyniosa rezultaty. W tym 
czasie zabiegaj o rozszerzenie Organi
zacji przez przyjmowanie do niej nowych, 
ambitnych jednostek. CzonkowieJ-Zao

yciele coraz mocniej odczuwaj i rozu
miej swoj wi z Zakadami Nauko
W)'llli w Orchard Lake; zdaj sobie z was
nej wobec nich odpowiedzialnoci za dal
szy rozwój i udokumentowanie ich wiel
ldej, dziejowej roli w krzewieniu nauki 
wród Amerykanów polsldego pochodze
nia. Coraz wiadomiej realizuj postulat: 
PLANU JESZ N A ROK - SIEJ ZBOE: 
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PLANDJESZ NA 10 LAT- SAD 
DRZEWA; PLANUJESZ NA 100 LAT 
-WYCHOWUJ LUDZI. 

Ostatni f a z , czwart z kolei- to 
reforma "Koa Chopców z Polski". Or
ganizacja otwiera swoje szeregi dla 
wszystkich ludzi dobrej woli, wierzcych 
w ideolog'i teje Organizacji, tj. ded~-

kacj, sub i powiceniesie dla innych. 
To nie jest ju zamknity krg czonków-



zaoycieli, 'vpro"\~adzajcych w ycie 

szlachetne myli i cele ks. Józefa Dbrow
kiego; to ju Organizacja ogólno-ludzka, 
której celem jest wychowanie czowieka, 
Amerykanina polskiego pochodzenia. 
Dzie 4lipca 1969 jest dniem, w którym 

nastpia oficjalna reorganizacja struk
tury Rycerzy Dbrowskiego. Dla czon
ków Organizacji ustalono 4 s t o p n i e: 
l. Krzyowiec 2. Rycerz Biaej Gwiazdy 
3. Rycerz Biaego Ora oraz 4. Rycerz 
Koronny. 

Stopniowanie to ma na celu podkrele
nie trzech kultur, dominujcych w yciu 
c z  o n k ó w Organizacji a mianowicie: 
chrzecijaskiej, amerykaskiej i polskiej. 

Na podstawie dowiadczenia stwier
dzono, e kady nowy, aktywny czonek , 

zanim osignie dojrzao duchow, psy
chiczn, oraz intelektualn, równ czon

kom-zaoycielom, potrzebuje minimum 5 
lat w stopniu I., II., i III. Po tym okresie 
wstpnym dopiero, czonek taki bdzie 

kwalifikowa si do uzyskania najwy
szego stopnia - Rycerza Koronnego. Op
rócz tego okresu, który ma by niejako 
prób dla nowowstpujcego, warunkiem 
koniecznym jest posiadanie przez niego 
rekomendacji ze strony czonlm II, III, 
czy IV stopnia. Przy przyjciu nowych 
czonków naley mie zawsze na uwadze . ' 
e o losach i znaczeniu Organizacji decy-
duje nie ilo, a jako czonków. 

Reform objta zostaa równie sprawa 
honorowego czonkostwa. Polega ona na 
tym, e po prostn kady czowiek dobrej 
woli, któremu odpowiada ideologia Ry
cerzy Dbrowskiego, moe wczy si w 
nurt pracy i ycia Organizacji. Honorowe 
czonkostwo ma miejsce wtedy, gdy dana 
jednostka nie ma odpowiednich rekomen
dacji na aktywnego czonka, albo czas nie 
pozwala jej na wzicie czynnego udziau 
w yciu Organizacji, albo wreszcie dana 
jednostka chce tylko finansowo- roez
nymi donacjami - wspomaga Organi
zacj. Podobnie, jak w aktywnym czon 

kostwie, równie czonkowie honorowi 
przechodz przez stopnie w formie rang. 
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Honorowy czonek ma praw o wystpi z 
wnioskiem po 2-ch la ta ch wspomagania 
Organizacji o przyjcie go na aktywnego 
czonka. Obecna faza w yciu Organizacji 
Rycerzy Dbrowskiego, to werbowalnie 
nowych czonków, oraz praca spoeczna. 

Organizacja Rycerzy Dbrowskiego 

trwa ju 25 lat, posiada silne i solidne 
fundamenty. Przedni  przyszo i wiel
kie plany, nie ograniczone czasem, ani 
ilo c i okr gów, ·ani wreszcie iloci 

czonków. Do tej pory dziaay 3 Okrgi , 

majc przed sob 2 gówne cele: l. pro
pagowanie Zakadów Naukowych w Or
chard Lake, oraz 2. zbieranie funduszy na 
utrzymanie tej instytucji polsko-amery
kaskiej. N a najblisz przyszo Or
ganizacja wytyczya sobie dwa kierunld 
dzia:;~nia. a mianowicie: 

l. U dzielalllie stypendiów dla ksztac
cej si  modziey. Fundusze na ten cel po
chodz z zapisów pomiertnych osób, które 
nie posiadaj prawnych spadkobierców, 
a które chc, by ich majtek po ich mierci 
zosta uyty we waciwy sposób na tak 
szlachetny cel, jakim jest ksztacenie mo

dziey. Pami tych szlachetnych testato
rów jest uwieczniona nadaniem nazwy 
danego stypendium nazwiskiem ofiaro
dawcy. Jest to t. zw. "Wieczne Stypen
dium". 

2. Na dalszym planie jest budowa multi
miliono·wego "gmachu-pomnika" kultun' 
polskiej. Do wykonania tego gigantycz
nego zamierzenia Rycerze Dbrowskiego , 

oraz Zakady Naukowe w Orchard Lake 
potrzebuj szerokiej wspópracy i z_rozu
mienia caej Polonii Amerykaskiej. 

Rozwój tej Organizacji i jej ideologia 
maj wielkie dzieo do spenienia. Przeto, 
jako Prezes Krajowy zw1·acam si do Was 
'vszystkich z apelem: Wstpujcie w nasze 
szeregi i wspólnie pracujc z nami, po
moecie naszej modziey w osigniciu 

najwyszego wyksztacenia i pozycji w 
tym kraju przy jednoczesnym wyrabianiu 
w niej wiadomoci piastowskiego pocho
dzenia. 

Dr. E. Wa.fda. 



Na uroczystociach z okazji 25=lecia Rycerzy Dbrowskiego, kongr. 
Roman Puciski mówi z uznaniem o zabiegach na rzecz utrzymania war= 
toci polskich jako wkadu na rzecz kultury amerykaskiej, wyraiajc si 

w sowach pochway o dorobku i osigniciach Zakadów Naukowych w 
Orchard Lake, Mich. 

Wanie m. in. praca Orchard Lake zachcia kongr. Puciskiego do 
wniesienia w Kongresie projektu ustawy o utworzeniu kosztem funduszów 
federalnych centrów studiów etnicznych na terenie kraju. 

THE ETHNICS AND THE DECADE 

OF THE SEVENTIES 

Americans live in a dynamie, multi-ethnic 
society, surrounded by the wealth of cultural 
legacies brought to this Nation by our fore
fathers. Fortunately, they have left us many 
treasures from all parts of the globe- the vivid 
beauty of their musie, drama, dance, and art; 
the distinctive ftavor of their folklore, lan
guages, and literature; the dignity of their val
ues and beliefs. Today, these priceless heir
looms continue to nourish and grace the Amer
ican heritage. 

This Nation thrives on a deep sense of ethnic 
community. It ftourishes on the pride of origin 
shared by its people, both as committed Amer
icans and as devoted individuals with strong 
ties to their own indigenous neighborhoods and 
groups. 

Polish Americans can take well-earned pride 
in the immeasurable contributious by them and 
by their ancestors to our precious cultural her
itage. They plowed our prairies, built our roads, 
our canals, and our railroads. They worked in 
our mines and factories. They poured their 
treasures into our intellectual and artistic and 
scientific life. They have always found fulfill
ment in maintaining, through responsible par
ticipation in both civil and military services, 
America's freedom and honor. 

Today, for persona] satisfaction and develop
ment, Americans of Polish descent have approx
imately 10,000 fraternal, dramatic, literary, 
musical, social, cultural, religious, and athletic 
societies all over America. A good many are 
branches or affiliates of the American Polish 
national organizations whose total membership 
exceeds over 800,000. These national organiza
tions, such as the Polish National Alliance, the 
Polish Roman Catholic Union, the Polish Wo
men's Alliance, the Association of the Sons of 

21 

Poland, the Falcons, and the Union of Poles in 
America, sponsor a wealth of social, cultural 
and sports events. Polish language daily and 
weekly newspapers as well as Polish language 
radio prograros and now television prograros 
reach almost every Polish famiy in America. 

Americans of Polish descent have achieved 
distinction at every level of politics and govern
ment. Today, one Senator and eleven Congress
men of Polish descent serve the national govern
ment in Washington, D.C. In recent adminis
trations, John Gronouski was an outstanding 
merober of the Cabinet as Postmaster Genera 
and was also chosen Arohassador to Poland. 
At the Democratic Convention in 1968, presi
dential candidate Hubert Humphrey chose Sen
ator Muskie, also of Polish descent, to be his 
running-mate and it is now safe to presume Ed 
Muskie will be the standard bearer for the Dem
ocratic Party in 1972. 

In the past century, however, our society has 
begun to deny the existence of these origins. We 
have been challenging the concept of ethnicity, 
eroding the delicate tendrils that link us with 
our past. Indeed, we have over-sold the value of 
homogenization, sacrificing the diversity of our 
pluralistic society for the sake of uniformity. 

Consequently, many of our ethnic groups 
have developed a profound sense of cultural in
feriority- a feeling that they are second-best 
Americans because they have carefully pre
served their original languages, their customs 
and traditions, and their unique styles of life. 
Some have even totally forsaken their ethnic 
bon ds. 

The most serious casualties of this quasi
cultural obliteration have been the young. To
day, our Nation's youth are plagued by a sense 
of rootlessness. Many of them are caught up in 
a malaise of alienation and are channeling their 
energies to a search for identity. 

In a very sense, these are the "Forgotten 



Young Americans," wjth no feeling of belong
ing in our heterogeneou's society. 

We are as Americans today paying the tragic 
price that 100 years of effort to homogenize the 
American people into a monolith has wrought 
upon our nation. 

I submit to you tonight that the tragedy of 
America has been our effort to mold every hu
man being into a single concept. From the very 
beginning of our nation the Puritan ethos has 
prevailed and unless you subscribe fully to the 
Anglo-Saxon concept of values and standards, 
somehow or other, you were set back as not 
quite equal. 

We ignore completely the fact that the United 
States is unique as a nation - polyglot in na
ture and heterogeneous in form and substance. 

There is no other nation in the world made 
up of somany diverse human factors as the U.S. 
and if our people are "uptight" today it is only 
because they resist and resent the unyielding 
efforts to mold them into a monolith. 

Every other nation in the world has a pre
dominance of its own people. Poland has 94 per 
cent Polish Catholics, Denmark has 93 per cent 
Danes, Sweden 92 per cent Swedes, Italy an 
over-whelming majority of Italians and so on 
down the line. Each nation of the world has 
predominantly people of its own ethnic and cul
tural background with only a handful of other 
cultural infusions. 

Conversely, it is only in America that we find 
this huge crosscurrent of nationalities, races, 
religions, and cultural values. 

I rej ect the American slogan of "melting 
pot". As a human being of Polish background, 
I do not want to be like all other human beings 
on this continent. I reserve the right to retain 
my ethnic identity even though I have the high
est respect and the highest admiration for 
Americans of all other ethnic backgrounds. 

I recognize America as a beautiful mosaic 
made up of fine fibers representing the beauty 
and cultural strength of people from many 
Iands and many social, racial and religious 
values. 

Too Iong have we endured what Henry David 
Thoreau once wrote of the mass of men who 
"Iead Iives of quiet desperation." From the very 
beginning of the U.S. the sizable Puritan fac
tion and its predominant Anglo-Saxon Protes
tant beliefs have dominated the formation of 
American ethos. 

This is understandable for in Europe the Pu
ritans built on an existing non-Puritan society. 
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Savonarola could not destroy the Renaissance 
and Cromwell could not destroy Shakespeare 
though both tried. 

But in America or at least in that part of 
America they became dominant, the Puritans 
had it all their own way from the beginning. 
Like all Puritans, they profoundly distrusted 
the arts and culture, the religions and values of 
all others except the Puritan concept. Their 
distrust, it must be said, has outlasted their rig
orous standards of conduct. 

And even to this day we still have those who 
challenge the validity of Slavic culture, Catholic 
dogma, Jewish anxiety and Negro capability. 

Our educational institutions and even our 
modern media do little to help bridge the gap 
of misunderstanding. Society's transmitters of 
cultural values, its primary and secondary 
schools, have taught these young people nothing 
of their own ethnic backgrounds, and this omis
sion has Ied them to eonelucle that their herit
age has no status in the value system of the 
society. Therefore, it is scarcely surprising that 
so many young people have failed to develop a 
positive seJf-image. 

To remedy this situation, I have introduced 
H.R. 14910, "The Ethnic Heritage Studies Cen
ters Act of 1969." This act would establish a 
number of Ethnic Heritage Studies Centers, 
each devoted to the development of curriculum 
materials dealing with one ethnic group of one 
regional group of ethnic cultures, for use in the 
elementary and secondary schools. Such materi
als would pertain to a particular group's his
tory, geography, society, Iiterature, art, musie, 
language, drama, economy, and genera culture, 
and to the group's contributions to the Ameri
can heritage. 

As a major consequence o f this bill, our young 
people would be able to develop greater aware
ness and appreciation of the importance of all 
ethnic civilizations to our national heritage. 
Every one of the 51.5 millions students in the 
primary grades and high school could study, in 
depth, about the ethnic culture of his own fam
iy and forefathers, and about their contribu
tions to the American way of life. 

As H. G. Wells wrote in "The Outline of 
History," "Our true nationality is mankind." 
The time has come for our schools to teach 
about the contributions of all mankind to our 
nationhood, and the Ethnic Heritage Studies 
Centers Act of 1969 would contribute to this 
worthy goal. 



W HODZIE TYM, CO-
-WALCZYLI, CIERPIELI, GINLI ZA TO, E KOCHALI 

BOGA I POLSK-
Dedykuj: Rycerze Dbrowskiego 



Fr. Maximilian M. Kolbe, whose cause of beatification 
is now in progress. Portrai by Kocielniak, a fellow 
prisoner. 

A holy Franciscan, Father Maximillian Kolbe, the 
founder of famous settlements in Poland and in Japan, 
known as Niepokalanów, and of the widely circulated 
magazine RYCERZ NlEPOKALANEJ (The Knight of 
t he Jmmaculate), died like a martyr. 

He asked the German executioners to kill him in = 
stead of a younger man, who had a wife and smali 
rhi ldren . The strange request of the Franciscan friar 
was gladly fulfilled. 

AUSCHWITZ MEMORIA 
RECALLS NAZI VICTIMS 

"Four million people sufferecl at the handf; 
of the Nazi murderers between the years 1940 
n ncl 1945". 

That's the main inscription on a granite 
monument to the 4.000,000 people killed at thc 
Na7i German concentration ramp at Auschwit·t. 
(Owiecim'. The f'entence is repeated in 18 lan
l!Uages on the memoria. built at the site of 
the death camp. 

Nazi Germans built death 
schwitz and other locations 
War II. 

camps at Au
during Worlcl 

The Auschwitz memoria includes a granite 
rock representing the chironey of a death camp 
crematorium, ruins of the camp's gas chambers. 
and the railway platform where trainloads of 
victims arrived in boxcars from all over Europe. 
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MONUMENT: Granite "chimney" sculpt~reJ 
honors death cómp victims at Auschw1h:~ 



Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, 
Jezu nie opuszczaj nas! 
Ty powiedZia, e na ziemi 
Nie zostawisz nas samymi, 
Twoje Serce czuo w niebie, 
Jak nam ciko zy bez Ciebie. 

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, 
Jezu nie opuszczaj nas! 
Gdzie pociech my znajdziemy, 
Gdzie zy alu ukoimy? 
W Sercu Twoim, tylko, Fanie, 
I pociecha i wytrwanie. 

DOMKU MÓJ! 

Stae na wzgórzu - do dzi pamitam 

Domku mój may, drewniany; 
A w tobie wszystko co dla mnie wiete 
]ak w kadym domku kochanym. • ' 

Ty by kolebkf! m'! i schronieniem 
l m'! ucieczkf! wród trwogi. 
A dnia jednego losu skinieniem 
Zabra mi ciebie lud wrogi. 

l wyrzucony, jak piskl z gniazda 
Ciebiem na dugo utraci ... 
Spdzaem noce w tiurmach, zajazdach; 
Nie pod twym dachem - wród braci. 

I. yem w ndzy, ale z nadziejf!, 
Ze Bóg mi skróci t kar -
Wytrwa pozwoli; burze rozwieje 
l wróc do domu nad Szczare. 

Wytrwa wytrwaem; losu kol;je 
Nie daj'! miejsca staego -
Z kraju do kraju wiatr mnie wcia wieje· 
Zdaa od domku miego. · ' 

T ak po wiecie b~z stroskany 
l pdz ycie tuacze. 

Czsto po tobie domku drewniany 
W ukryciu cicho zapacz. 

Czasem, gdy smutny wieczór jesienny 
Wspomnienia my.W zakóc.; 
~tedy rój zakl czyni pomiennych: 

Ze do ci domku - powróc! 

K. Kwiatkowski 

A MEMORABLE DAY 

Nazism ... Communism ... The treacherous pact 
between the two .. . 

The aggression ... and the tenth of February, 
1940 - tbe dreadful day, tbe paver to a myriad 
of sorrowful days is, indeed, a memorable day ... 

A few youthful and angelic years ... in eastern 
Poland ... abrupted by tbe explosion in 1939 wbicb 
in its aftermarb bas registered tbe most calamitous 

cbapters in bumanity's records. The explosion had 
sketcbed a cbain of dark scenes ... prolific episodes 
... revolving around suspicion, intolerance, depor
tations and years of crucifixion in captivity ... 

The Kremlin, mindful of the historie experiences 
that a Pole without persona liberties and national 
identity is neither a master in his owo enclosure 
nor a passive recipient in subjugation, had enacted 
a precausious scheme. This plan was to repeal re
pugnance against the newly created "Russian order" 
on the Polish soil. 

In the process of elimination, were the intellec
tualists - the most influential and, therefore, the 
most dangerous and the least desirable element in 
the enemy's sphere of operation. Thousands of of
ficers, priests, educators, and civic officials, con
sequently, had been captured, and exterminated in 
numerous execution sites. The Katyn Forest stands 
out as the most notorious bornicidal monument in 
the Soviet Union. Other crimes "did not call for 
immediate extermination" ... "Suspects" ... one and 
a half million of them ... doomed to a "sanctuary." 
Four soldats broke into a blissful rural house ... 
arrest ... rifle butt ... journey to Siberia. - It had 
begun ... just before dawn, on February 10, 1940 

- This is the lament of my unquenchable past! 

A. Walawender 
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POLAND · 1939 
CHOPCY Z POLSKI - unosz myli do stron rodzin. 
nych, gdzie spdzili lata dziecice beztrosko - tam 
gdzie uczyli si pierwszych sów mowy ojczystej, gdzie 
Matka uczya skada rce do modlitwy, tam gdzie 
duch by swojski i którego "peno byo pod niebem, w 
powietrzu, dolinach i na pagórkach, na polach, w wo= 
dzie, w drzewach" i w kadym kwiatku i w kadym 
kochanym zaktku ... 
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DUMKA 

Gdy nocna cisza zewszd mnie otacza, 
Czuj jak dusza ze snu si porywa 
l gosy sysz - co we mnie rozpacza ... 
Tsknota budzi si, na skrzydach zrywa 
l leci hen, hen poza oceany. 
- Ach, wiem ju dokd - na Woy kochany! 
Id wic za ni, bo wiem gdzie przystanie. 
Wion nad krajem przelicznych mozajek: 
Tu, anom zboa starej wierzby kanie 
Pie smtn snuje; tam, d · b uczy bajek; 
Gdzie indziej brzoza, hoa jak dziewica 
Ku niebu strzela, lecz pochyla lica. 
Na drugim kocu stary las grabowy 
Utula wiosk. Ta, jakby si baa 

Nowych porzdków, moe obcej mowy, 
Jedn droyn z wiatem si zwizaa. 

Zawsze zaciszna, natrtom nierada; 
Zna, e najmilsz jej swojska jest gromada. 
Nieco opodal, jak par warkoczy, 
Modry ruczaj dwa strumyki spaja, 
A ten swe wody w Hory szybko toczy, 
Piknem mi nci i woni upaja, 
Lecz id dalej - nurzam si wród anu 

I tam przystaj na stoku kurhanu. 
Na nim, zgarbiony czuwa krzy drewniany, 
Co okolicy jedna aski nieba, 
A e by kwieciem cigle przystrajany 
wiadczy, e lud tu nie gryza potrzeba. 
To te gdy rankiem oracz krzy spostrzee, 

Umiechem wita go, mówic pacierze. 
Mia te drugiego kurhan towarzysza, 
Staruszka dba, co piknym widokiem 
Czsto w te strony sprowadza przybysza 
I pochaniajc go swoim urokiem 
Snu mu prastar dumk o kurhanie; 
Przechodze sucha i wchania dumanie. 
A db mu prawi o tych co tu 'legli, 
Bronic tej ziemi i szumicych anów; 

Ludzi, co cho ywot prosty wiedli, 
Lecz obcych nigdy nie uznali panów; 
l teraz stali tu na wiecznej stray 
Przeciw przemocy, kamstwom i potwarzy! 
Marzenie pryso - cisza i noc gucha 
Znów mi otacza. O rzeczywistoci! 
Gdybym nie tskni, gdybym nie mia ducha 
Co mi unosi na ono przeszoci, 

Czy mógym dzisiaj mie jakie zalety 
Bez marze moich i bez ich podniety?! 

TSKNOTA 

Szczliwe ptasz, gdy w pióra obroso, 

.T.A. Derecki 

Bo po uciechy wzlatuje pod nieba; 
Swobodnym skrzydem kieruje si prosto, 
Co dzie u matki nie ebrzc - daj chleba l 
Tam pastwo jego, gdzie ma ycia rodki; 

Tam gniazdka swego, tam przyjació szuka, 
A gdy silniejszy, od obcej mu matki 
Wkroczy, cho z alem gdzie indziej umyka. 
Lecz al ten krótki, snadnie si rozwieje; 
wieych radoci doznaje niebawem; 
Z chórem przyjació jak dawniej znów piewa; 

ycie mu nigdy nie jest znajomym, krwawym. 
Lecz nam nie ptasz - nam orze symbolem l 
A ten swej skay nie opuci progu, 
Choby mia zgin najstraszniejszym bólem. 
Konajc, jeszcze suy swemu Bogu. 
l my na wieki do gniazda przykuci 
Ogniwem serca i duszy kajdany l 
Cigle tsknimy, gdy z niego wyzuci, 
Gdy nic zagoi nie potrafi rany. 
Bo nasze dusze, jako orze biay 

Ponad rodzinne gniazda si unosz; 

'Rodzinny kraj nam zawsze ukochay 
l za modlitwy nasze Boga prosz. 
I milsza chatka swojska, choby maa, 

Nad paac obcy, byszczcy od zota, 
Bo w niej zostaa nasza dusza caa -
Tsknota, tsknota, tsknota ... 

NAD ZBRUCZ 

Srebrny oddech poranków, 

Wonnych kwiatów wyyna, 

Rajski piew skowronków, 

Szerokie pola pszenne, 

Cie gruszy przy stodole, 

Dby za gocicem, 

Nad stawem topole; 

Dniestr bystry i Zbrucz, 

- Nie schodz z mych ócz 

Ach, moje Podolel 

Do tych stron rodzinnych, 

Gdzie wiosen trzy i pi 

Spdziem sielskich, 

Powrotu bije ch 

Ttnem uczu wszystkich. 

Ach, tyle tam ycia byo 

Na Podola onie, 

e czar mnie ogarnia 

I struga serca ponie! 
Tam i dziatwa wawa, 

Szukaa przygody 
- Zim na stawach, 

A w niwach przyrody 

- Do ptasich gniazd 

Chyo razem chadzaa, 

A gdy ju znuona 

Matczynej osody szukaa, 

Bo spojrzeniem upoi 

Tylko Matula umiaa. 

Pokój i ycie usane, 

Brzkiem acuchów, 

Paniel - tuactwem urwane, 

Unosi te myli 

Tsknot zalane 

Nad Zbrucz i Dniestr, 

Podole kochane l 

DNIESTR 

A. \Valawender 
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Kartki z Pamitnika 
Dnia 16 wrzenia, 1939. Nareszcie jestem w domu. 

Powitali mnie rodzice i znajomi, jak owieczk co 
bya zgina. Byy bowiem obawy, moe i suszne, 
e Niemcy zabior mnie pod swe panowanie, tym 
bardziej, e zajli ju kilka dni temu Kraków. 
Wieci z pola walk s bardzo smutne. Podobno 
Warszawa i Lwów s zagroone! W naszej osadzie 
niepokój, szczególnie po bombardowaniu torów ko
lejowych w okolicy. Wic Niemcy i tu mog 
przyj! Miejscowi komun i ci podobno otrzymali 
tajne rozkazy z Rosji, jest ich peno w okolicznych 
wsiach biaoruskich, które nas dookoa otaczaj. 

Cae dwa tygodnie nic nie pisaem, a przecie 

tyle przeyem wdrujc niemal poprzez ca Pol
sk z Pawlikowic, koo Wieliczki, a tutaj do naszej 
kochanej osady nad Szczar. 

Ojciec poszed do ssiadów na pogawdk, mama 
w ogrodzie, brat w polu przy krowach, a ja w cie
niu sosen tu przed domem odpoczywam po podró
y i pilnuj maej siostry Danusi, która w tej chwili 
pi obok w koysce. Burek u mych nóg ogania mu
chy. Jaka cisza w powietrzu, ciepo i duszno. Desz
czu ju dawno nie byo ... Wracam myl do za
kadu wychowawczego Ksiy Michaelitów w Paw
likowicach, koo Wieliczki, do czasu gdy si urway 

notatki w mym pamitniku. 
Dnia 2 wrzenia, 1939. Sowo wojna jest na ustach 

wszystkich. Niemcy s groni i silni. Ju wczoraj 
widzielimy ich samoloty nad Wieliczk, jak leciay 
w stron Krakowa. Niektórzy jednak mówili, e 

to nasi. Lekcje w gimnazjum rozpoczy si wczo
raj, ale dzi znowu mielimy wróci do zwykych 
zaj wakacyjnych, tymbardziej, e dwóch wiec

kich profesorów: od niemieckiego i polskiego, nie 
wrócio z wakacji. Czy w ogóle wróc? Szczególnie 
profesor niemieckiego, nasz opiekun klasowy. Pa
mitam, jak nam mówi kilka razy: "Wy 'Polaki 
uczta si niemieckiego jzyka, bo to si wam bar
dzo przyda, bo Niemce to wielki kraj"! Ja si jed
nak do tego jzyka niechtnie zabieraem - dawa 

mi same dostateczne. Mam równie nadziej, e nie 
zajdzie gwatowna potrzeba znajomoci tego j

zyka; nasi onierze pobij na pewno Niemca przy 
pomocy Anglii, który coraz to dalej ap wyciga i 
nowych da terenów. 

Rano byem na wczesnej Mszy w., bo miaem 
pomaga zwozi koniczyn. Dzie zapowiada si 

soneczny, cho z rana wisiay przejrzyste mgy w 
dolinach. W raz z kilkoma kolegami udaem si do 
budynku gospodarczego, który sta w dole; gówny 
budynek szkolny sta na górze, a w nim kaplica, 

28 

gdzie wanie bya Msza w. dla wychowanków za
kadu. W siedlimy z panem Jankiem, staym robot
nikiem zakadowym, na wóz. Z kaplicy sycha 

byo uroczysty piew "Tantum Ergo", gdy mija
limy gówn bram zakadu . Droga wia si pod 
gór, - raptem radosny piew z kaplicy przygu
szyy jakie huki, biy gdzie dziaa, sycha byo 

rosncy warkot samolotów. 
Dziaa strzelay raz po raz - kto z kolegów 

rzek, e to chyba manewry. Pan Janek zatrzyma 
konie i wskaza nam palcem w stron Wieliczki. To 
co zobaczylimy wcale nie wygldao na manerwy 
wojskowe. Leciao bowiem ze 100 samolotów w 
nasz stron, a obok nich wybuchay oboki dymu. 
Huk rós, potnia , samoloty byy tu, tu nad 
naszymi gowami. 

"Niemcy - kto krzykn, kry si! " Wszyscy 
zeskoczylimy z wozu na pole. Ja wlazem pod wóz 
i o maom nie przypaci tego kalectwem, bo konie 
pozostawione bez wo nicy i przestraszone hukiem, 
ruszyy z miejsca i o may wos tylne koa nie prze
jechay mi rki. Samoloty tymczasem, robic sze
rokie koo nad naszymi gowami, zawróciy w stro
n Krakowa wród salw strzaów armatnich z Wie
liczki, które im jednak adnej szkody nie uczyniy. 
Samoloty zrzuciy kilka bomb na przedmiecie Kra
kowa. 

Bylimy jednak przekonani, e nasza armia nie da 
si zgnie Niemcom i e nasze samoloty na pewno 
czyni podobne przejadki nad Berlinem. Tylko 
dziwio nas, e ci Niemcy tak sobie bezkarnie la
taj nad naszymi gowami. Nawet dziaa przeciwlot
nicze z Wieliczki nic im nie mog zrobi. W poud
nie tego samego dnia, dwa samoloty lecce na znacz
nej wysokoci, zrzuciy co jakby wiele lunych 

kartek papieru. Jak si póniej okazao, byy to 
ulotki do ludnoci cywilnej po polsku, w których 
Niemcy ostrzegali ludno, by przyja ich, jako 
oswobodzicieli, e polski rzd ju nie istnieje, i e 
nic nikomu nie grozi od majcych lada chwila nad
jecha Niemców- byle tylko zachowa spokój. 

Starsi chopcy z zakadu, którzy naleeli do Zwiz
ku Strzeleckiego, zostali pod wieczór wezwani do 
Wieliczki na odpraw, po której udawali si gru
pami na wyznaczone posterunki obserwacyjne prze
ciwko skoczkom spadochronowym i na rozpozna
nie samolotów. Z tego wszystkiego doszlimy do 
wniosku, e jest co nie w porzdku, e jednak moe 
ci Niemcy nie artuj. 

Dnia 3 wrzenia, 1939. Z rana urzdzono alarm 
w zakadzie. Wszyscy gdzie lec w stron Wielicz-



ki. Kto mi wytumaczy, e Niemcy przysali szpie
ga. Pobiegem i ja za innymi szuka tego szpiega w 
przydrone krzaki. miechu godne byy te moje po
szukiwania, bo có ja mogem mu zrobi z pustymi 
rkami, najwyej duo krzyku, gdy on tymczasem 
móg mie bro paln. Cho kto wie, moe i krzyk 
by pomóg. Nikt go jednak nie znalaz. Kady z 
nas by dumny, e co przynajmniej chcia zrobi 

dobrego dla wspólnej sprawy, dla Kraju, który 
jest w potrzebie. Ksidz Rektor zakadu ju pierw
szego dnia wojny zarzdzi specjalne mody za 
Polsk. Syszaem, e front modlitwy jest podobno 
najskuteczniejszy. Dzisiaj w czasie modów przy
szed mi na myl jeden z moich krewnych, kapral 
kawalerii, który na pewno by gdzie na froncie w 
tej chwili, modliem si wic na jego intencj by 
jak najdalej odegna wroga od naszych granic. 

Dnia 4 wrzenia, 1939. Wróg jednak widocznie z 
powodu strategicznych posuni naszego wojska za
graa naszym okolicom, poniewa komentator ra
diowy mówi dzisiaj, e nasze wojska na niektórych 
odcinkach cofny si na z góry upatrzone pozycje. 
Z rana Ksidz rektor W. Janowicz wezwa nas wszy
stkich t.j. studentów warsztatowych i gimnazjalis
tów do refektarza na specjalne zebranie i powiedzia, 
e z powodu przyblienia si dziaa wojennych, na
uki tak w gimnazjum, jak i w szkole warsztatowej 
nie bdzie tymczasowo, on bowiem nie chce bra 
odpowiedzialnoci za nas i dlatego pozwala tym, 
którzy chc, by udali si do swoich rodzin, lub do 
miejsc zamieszkania o ile te znajduj si dalej od 
granicy niemieckiej ni my w tej chwili. Ksidz 
rektor yczy powodzenia i opieki Boej tym 
wszystkim, którzy opuszcz zakad, bo nie wiadomo 
kiedy si znowu zobaczymy. Owiadczy nam rów
nie, e lekcje rozpoczn si znowu jak tylko nie
bezpieczestwo minie. 

Zaraz po zebraniu udalimy si wszyscy do kapli
cy na modlitw o szczliw podró. Ks. Bdzioski 
udzieli nam bogosawiestwa Najwitszym Sakra
mentem - In via pacis. Wielu z nas miao zy w 
oczach, bo kady wiedzia, e dzieje si co nadzwy
czajnego: nauka przerwana, zakad trzeba opuci, 
moe ju na zawsze ... Po bogosawiestwie zrobi 

si ruch nie do opisania. Kady pakowa rzeczy naj
potrzebniejsze, szuka wspótowarzyszy, egna te 
mury szkolne, które tak niespodziewanie naleao 
opuci. 

Ksidz rektor wzywa kadego z nas do kancelarii 
i dawa zawiadczenie, e si jest wychowankiem 
tutejszej szkoy. Gdy przysza kolej na mnie, ks. 
rektor zapyta si: "A ty dokd Kaziu?" - "Do 
ojca, prosz ks. rektora, na Kresy Wschodnie." "A 
masz przynajmniej pienidze na podró?" - "Pó-
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tora zotego" - odparem. "To mao, ale ja ci w 
tej chwili pomóc nie mog. Staraj si jednak -
mówi mi - poczy si z grup chopców, którzy 
id w twoje strony, oni ci pomog. Id z Bogiem." 
Ucaowaem go w rk i z zawiadczeniem, (które 
stale mam przy sobie) udaem si na poszukiwanie 
kolegów z moich stron. Byo ich siedmiu, wszyscy 
ze szkoy mechanicznej; z caej grupy pamitam 
tylko dwóch braci Gontarczyków z Baranowicz. 
Trzej chopcy byli bezdomni, dlatego szli do zaka
du Ksiy Michaelitów w Dziatkowiczach - jakie 

10 kilometrów od miejsca mego zamieszkania. 
Tego samego dnia po obiedzie nasza ósemka ru

szya w podró - piechot oczywicie. Z plecakami 
i kijami w rku wygldalimy jak grupa wdrow
ników- harcerzy. Najbliszym naszym celem byo 
dotrze do Wisy, a potem waami wzdu Wisy a 

do Sandomierza, skd ju pocigiem, o ile si da, 
planowalimy jecha na wschód. Kto mia map 

Polski - na wszelki wypadek. 
Droga wioda pocztkowo na pónoc. Szlimy wy

yn; a w pewnym momencie weszlimy na takie 
miejsce, skd w dole Wieliczk wida byo, jak na 
doni -w dali byszczc wstg Wisy. Mielimy 

nadziej doj do niej jeszcze dzi wieczorem. Jed
nak nie zdylimy. Pierwszy nocleg wypad w sto
dole u wieniaka. Posililimy si na prdce zapa
sami zebranymi z zakadu i od razu zasnlimy. 

Dnia S wrzenia, 1939. Waciciel stodoy ugoci 

nas razowym chlebem i mlekiem i wskaza nam dro
g w stron Wisy. Dopiero w poudnie dotarlimy 

do niej i po przeprawieniu si na drugi brzeg za 
pomoc promu, ruszylimy w stron Sandomierza. 
Pod wieczór usiedlimy na chwile w cieniu wierzby, 
by da nogom wytchnienie. Jeden z kolegów zoba
czy na mapie, e Wisa robi w tym miejscu duy 
zakrt; krótsza droga, jakby ciciwa do uku Wisy, 

wioda gocicem. Wic dalej poszlimy gocicem, 

który by przepeniony uciekinierami z zagroo

nych pn. - zach. czci kraju. Wszyscy przy po
mocy najrozmaitszych rodków lokomocji szli i szli 
bez koca na wschód, byle dalej od Niemców. Wie
czorem znowu nocleg w stodole. 

Dnia 6 wrzenia, 1939. Znowu maszerujemy 
wród piekcego soca, wród kbów kurzu i cig
ego gwaru ludzi, którzy id, jakby z pielgrzymk 
w niepewne jutro. W poudnie odpoczynek w krza

kach przydronych. Zbudzi mnie nisko leccy sa
molot. Ku wielkiemu zdziwieniu znalazem si sam 
- po kolegach, ani ladu. Pocztkowo mylaem, 

e artuj i pochowali si. Nikogo 'z nich nie zna
lazem. Zostaem zdany na sk losu, 600 kilo
metrów od domu z gotówk - pótora zotego w 
kieszeni! . . . . Ks. K. Kwiatkowski 



POLANI). IS NOT YET LOST 

While we. live, she is existing, 
Foland is not fallen; 
We will win with swords resisting, 
What the foe bas stolen. 

We'll cross where Warta's surging 
Gloomily its waters, 
With each blade from sheath 

emerging 
Foland's foes to slaughter! 

Hence unto the field of glory, 
Where the life blood's streaming; 
Where with talons red and gory 
Foland's eagle's screaming. 

Foland! shall the foe enslave thee 
Sadly and forever ; 
And we hesitate to save thee? 
Never, Poland, Never! 

March, March, Dbrowski 
From Italy's Flain; 
Our Brethren shall meet us 
In Foland again! 

HYMN 

POLAKÓW Z ZAGRANICY 

Jedna jest Folska, jak Bóg jeden w niebie, 
Wszystkie me siy Jej skadam w ofierze, 
Na cae ycie, które wziem z ciebie, 
Cay do Ciebie, Ojczyzno, nale. 

Twych wielkich mów przykad doskonay, 

Twych bohaterów wielkie wite koci, 

Wierz w Tw przyszo pen wielkiej chway, 
Fotgi, dobra i sprawiedliwoci. 

Wiem, e nie ucisk i chciwe podboje, 
Lecz wolno ludów sza pod Twoim znakiem, 
'e nie ma dziejów pikniejszych, ni Twoje 
I wikszej chluby, nili by Folakiem. 

Jestem jak onierz na wszystko gotowy 
I jak w Ojczynie, tak i w obcym kraju 
Czuwam i strzeg skarbu polskiej mowy, 
Folskiego ducha, polskiego zwyczaju. 

Z narodem polskim na zawsze zwizany, 
O kadej chwili to samo z nim czuj, 
Do wspólnej, wielkiej przyszoci wezwany, 
Wszystkim Folakom braterstwo lubuj. 

Jan Lecho 
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KATVI\J 
Historia ma swoje znaki, symbole i skróty. Jed

nym z tych potwornych symboli naszych czasów -
to Katy. 

Dla mnie Katy to fakt integralnie zczony z 
moim yciem, który jak cie towarzyszy mi stale. 
Przegldajc lece ksiki - po raz 1000-ny i 
pierwszy - ywo staje przed oczyma miejsce, lu
dzie, sytuacja i wtedy wiem, e myl moe by bo
lesn, wyobrania piekc, a refleksje- oby ich nie 
byo. 

Kozielsk - kiedy wspaniay klasztor, ale w 
padzierniku 1939 r. kiedy nasz transport oficerów 
i podchorych dowlók si na wzgórze, przed bra
m gówn byy to tylko obdrapane mury, a okryte 
najokropniejszymi historiami mczestwa miesz
kaców dokonane przez apostoów rewolucji. Byy 
za straszne, aby uwierzy, ale za realne, aby spokoj
nie spa. Ja mieszkaem w tak zwanym "skidzie" -
to jest jakby pustelni, albo zaciszu nalecego do 
klasztoru, a oddalonego kilkaset metrów od gów
nego monastyru. Pooenie jego przeliczne - w 
lesie, okolone drzewami, które widziay bardzo 
dawne czasy. 

Do Kozielska wtoczono okoo 5000 polskich je
ców wojennych. Bya tam caa Polska - wszystkie 
stany, zawody, kierunki polityczne, przedstawiciele 
wszystkich dziaów gazi wiedzy ludzkiej. Byli sta
rzy i modzi - trzy pokolenia si spotkay - byo 

kilka kobiet. Byo okoo 500 lekarzy. Moe jest 
jaki jzyk, którym ludzie mówi na ziemi, a któ
ryby w Kozielsku nie mia tumacza. Duo jeców 

znao jzyk rosyjski i lepiej ni ci, u których musieli 
y. Chiski, japoski i tarnil hinduski na wasne 
uszy syszaem. Wszystkie stopnie wojskowe i rodza
je broni miay swych przedstawicieli. Bya to Polska 
ywa. Co za ludzie, co za mozaika charakterów, jaki 
wachlarz zainteresowa - brak mi sów! Jak bo
gat bya Polska - tam odkryem - smakowaem. 

Dla mnie by to czas przeogromnej przygody -
spotkanie z ludmi, raczej z czowiekiem - kadym, 

poszczególnym. Wszystkich nas czya wiadomo 

klski "wrzenia", kady to na swój sposób przey, 
a byli tacy co i nie przeyli - koczyli pomiesza
niem zmysów, czy targnli si na swoje ycie. 

Wspólnym nam byy i nieludzkie warunki, w jakie 
nas wtoczono i wiadomo, emy stracili wszystko. 
Kady zosta, musia zosta takim jakim by - na 
nic szlify generalskie i gwiazdki, na nic stopnie na
ukowe, czy urzdy w jakiejkolwiek hierarchii. Zos
ta czowiek - a po kilku miesic ach nie najwa
niejsz rzecz byo "kim by" - ale "kim jest" -
jego pozytywna warto, jego charakter. Zacz si 

bardzo dziwny sposób wartociowania - i jakie 
ogromne niespodzianki. Studium psychologiczne 
jedyne w swoim rodzaju. 

Col. Van Viet, above, makes a top report to our (enerals 
in 1945 blamin« the Redsfor the maseaeres at Katyn Foreet. 
Penta(on adrnita the papers "disappeared." Where? 

W lutym 1940 roku pamitam, jak dzi jeden z 
pierwszych w obozie znalaz si Julian Bako -
mój przyjaciel ... Julek spa na jednej pryczy ze 
mn i bylimy razem przez wiele lat i dugich mie
sicy walki i dugie dni niewoli. Jednym kocem 
nakrywalimy si i dosownie z jednej menaki jed
limy. Kosem mnie nazywa. 
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Ja wyjechaem jednym z ostatnich transportów 
z Kozielska. Zostaa nas tylko gar. Od lutego 1940 
r. do maja tego roku kady dzie znaczyo poegna

nie z ca gam bólu, nadziei i niepokoju. Wiosna 
1940 roku bya pena krasy. W maju w drugi dzie 
Zielonych wit i moje nazwisko wywoano. Jak 
zawsze rewizja bardzo szczegóowa; - wadowano 

nas do pocigu wiziennego i gdzie zawieziono. 
Nie zapomn tej jazdy i tego piekcego ledzia i 
braku wody i piekielnego upau. Obok mnie siedzia 
mody poeta J.W. Obaj przechodzilimy co, co si 
krótko okrelao wtedy "chandr". Stalimy na ja
kiej stacji dugo, bardzo dugo - do dzi postój 
ten, jako koszmar wspominam. Ju nie pamitam, 
jak to si stao, ale dowiedzielimy si, e bya to 
stacja Gniazdowo ... 

Nasz transport pojecha dalej. Po kilku godzinach 
jazdy zapalajc papierosa zauwaylimy na cianie 
wagonu napis po polsku "Wysiadamy jedn stacj 

przed Smoleskiem - 24 kwietnia 1940 roku." 
Z przesuchów dzi ju wiemy, e z tej wanie 

stacji wieziono do lasu Katyskiego, gdzie zwizano 
- z zakneblowanymi ustami i pojedynczo strzaem 
w ty czaszki mordowano. Celem tej maskary byo 
zniszczy polsk inteligencj. 

Oficerów polskich wywiezionych z Kozielska zna
leziono tam- w Katyniu. Gdzie inne laski - Staro
bielszczan i policjantów z Ostaszkowa? Nie wiemy. 
Ziemia Rosji ma takich miejsc wiele. Caa jest po
tworn tajemnic i zagadk pieka na ziemi. Katy 
zmusza do refleksji ... 

Ks. Z. Peszkowski 



W Stalinowskiej Ochronce 
Zwabiony uudnym urokiem i mydlan bak 

sawy, znalazem si pewnego pochmurnego i 
nieszczsnego poranka w zaboconej i cuchncej 
Ferganie. 

Fergana, jest ze wszech stron romantyczn i 
oryginaln miejscowoci, a sawa jej rozcho
dzi si szeroko po uzbekistaskiej pustyni, bo 
jest jedyn w promieniu co najmniej stu kilo
metrów. 

Ju od dwóch tygodni jechaem na dachu 
wagonu trzymajc si kominka i chocia bya 

to jazda bezpatna, bo konduktor nie mia tam 
wej dla sprawdzenia biletu i chocia widok 
na okolice by wietny, to jednak miaa kilka 
ujemnych stron, które skoniy mnie do zst

pienia na niziny: Fergana bya ostatni placów
k , na której zatrzymyway si transporty z pol
skimi wygnacami, a ja goniem za rodzin, od 
której z powodu choroby odczyem si. 

Zlaem si z rónobarwnym i rónojzycznym 
tumem, co pyn ponad botami ulic i masze
rowaem w takt muzyki, jak czuem w pus
tym odku w kierunku czterech czci wia

ta w celu zaspokojenia rozpaczliwych drapa 
po wntrznociach, powodowanych przez chroni
czny gód. Sprawa to nie bya atwa, bo wpraw
dzie nie baem si rabusiów bdc z pustymi 
kieszeniami, ale te nie miaem dowiadczenia 

w sprawie "'kupowania na kredyt", liczyem 

sobie zaledwie 12 wiosen ycia. 
Szczcie tego dnia wcale nie byo mi sprzy

mierzecem. N a rynku nic nie upolowaem ; z 
polskiej placówki, do której udaem si z pokor
n prob o pomoc, odprawili mnie z kwitkiem, 
bo oprócz jzyka w gbie nie miaem nic innego 
co udowodnioby moj polsko. Napojony oc
tem zachannoci ludzkiej i nakarmiony. mas 
przesdów narodowociowych skrciem w bocz
n uliczk, aby uoy swoj ndz na nocleg, 
gdzie na suchym kawaku bruku. Bdc czo

wiekiem maej wiary zaczynaem poddawa si 

rozpaczy i pomrukiwa przeciw ustrojowi tego 
wiata, gdy przypadkowo natknem si na bra
m, któr bya zakoczona ta lepa uliczka, a 
na tej bramie koszlawym drukiem krzycza szyld 
"Dzietpryjomnik" co przetumaczywszy na j
zyk polski oznacza rzeszoto, w którym przesie
waj kandytatów do sierocica. 

Byo to liczne, potulne gniazdko ulepione z 
gliny, a obwarowane wysokim murem. Ptaszki, 
które w nim mieszkay, chocia nie opierzone 

(cae ich ubranie skadao si z biaej koszuli i 
kalesonów), znane byy ze swoich drapienych 
wypadów nocnych. Wypraw tych nie móg po
wstrzyma, ani wysoki mur, ani dwóch strani
ków, ani czujno bystrookich policmajstrów. 
Kadego prawie poranka do pokany "ogonek" 
poszkodowanych dobija si do bramy dajc 
kary na drapieników, których wszyscy znali 
po ubraniu. 

Otó pukaem i ja w t bram , któr mi po 
dugim czekaniu otworzono. Meldowaem si 

najpierw przed trzema osobami nim dopuszczo
no mnie przed oblicze otyej dyrektorki. Jedy
ny dokument jakim mogem zabysn by zmi

ty wistek papieru od lekarza, w którym bez
czelnie twierdzi, e leaem w jego trupiarce 
chory na "istaszczenie" / wycieczenie / podczas, 
gdy mnie by oboy tyfus plamisty. Wiado
moci te okazay si mniej ni dostateczne i z 
pewnoci dostabym drugi wistek, gdyby nie 
ulitowaa si dyrektorka nad ndz moj. Do
wiedziawszy si, e jestem Polakiem z Sybiru, 
pochwalia si , e jej matka bya te Polk 

dawniej zesana na Kamczatk i e ona Polaków 
lubi. Przyja ju dwie mae Polki do swego za
kadu i postara si o miejsce dla mnie, jeeli 

si da wyrobi dowody. Tymczasem rozkazaa 
swemu synkowi, aby si mn zaopiekowa. 

Utartym w tym kraju zwyczajem musiaem 
przej "bani", ubranie odda do parowni / ce
lem "odwszenia"/ , a wypiwszy misk "kipiatku" 
bez chleba, bo byo ju po kolacji, zaprowadzi 
mnie do sypialni i wskaza óko ... pod którym 
miaem spa. 
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Bya to duga sala z dwoma rzdami óek po 
bokach, ciasno nabita kótliw i nadzwyczaj 
ruchliw mas ludzk. ciany oszpecone byy 
portretami Stalina i Lenina, którym chopcy w 
przypywie godu powybijali zby i powyupy
wali oczy. Zaduch panowa tu nieprawdopodo
bny. Powietrze byo gst -przesycone wilgo
ci, a atmosfera przyjacielska bya w jeszcze 
gorszym stanie. Czowiek czowiekowi by tu 
wilkiem i wszyscy nawzajem si nienawidzili. 
Rzdzono si tu prawem dungli :-sia jest nad 
prawem. By tu innymi sowy ciek szumowin 
z caej okolicy, bo przyjmowano kadego, kto 
nie by jeszcze obarczony pitnastym rokiem 
ycia i móg bezpiecznie siedzie pitnacie dni, 
w którym to czasie ustalono pochodzenie, pod
oe moralne i obecne zachowanie si pacjenta i 
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zalenie od tego, co ustalono, wy s y a no go do 
s ieroci ca , na ulic, do woj ska, a nierzadko i 
do wi zieni a. 

Przew a a l i tu Uzbecy i inni Mongoli ze spa
szczonymi nosami u p atrujc cigle chytrymi 
czarnymi oczami, aby kogo pore. B y o duo 

Rosjan, którzy trzymali he g emoni  na sali; 
handel jak zwykle, b y  w r k a ch y dó w , któ
rzy k a d c swoje du g i e orle nosy do kupy, ci 

gle r adzili nad czy m  gor c zko wo. Z Polaków 
by em jeden i c zuem s i , jak we lwiej jamie. 

Na k ady m ók u spao po trzech lub czterech 
c h opc ó w . Ja m ia e m d z ie li  swój sen z trze
ma innymi "sierotkami"; dwóch byo Uzbeków, 
i jeden Rosjanin. Wanie wy k ada im co, a 
zobaczywszy, e siadam na ó k u , warkn po 
rosyjsku: "gdzie si pchasz, n ie wiesz, e j est 
i tak ciasno. Bdz i esz spa pod ók i em" . . . 

Chciaem zaprotestowa, ale wyczytaem na 
paskich gbach Uzbeków, e syknicie to by o 

dla mego dobra. Wlazem, wic pod barlog i 
chocia "harmider" trwa wielki i podoga, 

wprawdzie grubo usana pchekami, wystarczy
o Morfeuszowi pi minut, aby mnie tuli w 
swoich ramionach. Zaledwie zdoaem zapom
nie o troskach tego wiata w drzemce, gdy mo
kry but z rozpdem spad mi na gow, za chwil 
drugi, póniej trzeci i czwarty. Wynurzam si, 
aby ogosi swoje oburzenie, ale kilku uderze
niami pici wepchnli mnie z powrotem. 

Rano, tych co spali, obudzi dzwonek i wszy
stko na zamanie karku prosto z óek /ja spod 
óka / wali do jadalni, gdzie na dugich sto
ach rozstawione s porcje chleba i "kipiatok", 
skrztnie pilnowane przez wychowawczynie. N a 
dany znak wolno rozpoczyna jedzenie, przed 
tym sprawdzaj, czy wszyscy dostali swoje 
porcje, okazao si, e trzech kromek chleba 
ju brak. Nastpia rewizja. Znaleziono tylko 
jedn w nogawicy Rosjanina / z nad mego ó
ka/ , dwie inne ulotniy si bez wieci. 

Ja czuem smotkanie po caym ciele, jak gdy
by siedziao na nim tysice pijawek; w uszach 
huczao, jak w mynie i stukao gucho jak w 
kuni. Czuem chód podróujcy po krtani. 
Zby i dzisa swdziay straszliwie, a powie
trza, chocia oddychaem, byo za mao. Mimo 
wysiku, nie mogem opanowa dreszczu, któ
ry przechodzi po caej skórze, a rce i nogi 
wprawia w szczególne paralityczne drgawki. 

Wychowawczyni klasna w r ce! Mo n a za
czyna! Za chwi l  wszystko ustanie, a po 
ca ym o rga n i m ie rozejdzie s i bogie ciepo. 

Co za rozkosz z ap u szc z a z b y w gliniasty chleb 
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i misi go w ustach. Nagle, cika rka me
go ssiada gwatownie spada mi na twarz, a 
jeszcze apczywiej na chleb i zobaczyem, jak 
ginie pomidzy gwiazdami ... 

Rycerska krew moich przodków zakipiaa w 
y ach. Czy chleb, na który czekaem dni kilka 

ma zgin w przepacistej paszczce rabusia? 
-Nim zorientowaem si w sytuacji, byem po 
drugiej stronie s tou gonic swego przeciwnika. 

Wracaj c do sypialni nie mogem znale 

swoich butów. Skr a d je Rosjanin / ten sam, z 
którym pojedynkowaem s i / na oczach caej sa
li. Z a nió s  je na "bazar". Dowiedziawszy s i o 
tym, poaliem s i  wychowawczyni, w yj tkowo 

zn a jdujcej s i  na sali , co tak ro zgni ewa o wino
wajc, e sp r a mnie gruntownie w jej obecno
ci i k a z a  os k ar e n i e od s zcz e ka. P o nie wa  wy

chowawczyni , ani s ówkiem nie ujm o w aa s i  

za mn, a Rosjanin groz i , w l az em na óko i 
jak z kazalnicy publicznie o s k a r e ni e cofne m , 

co jeszcze bardziej roz j us z yo draba, - "jeli nie 
ja skradem, to dlaczego przed c h wi l  mnie o
skarye?" Uzupeni lanie .. . 

Przez pitnacie dni i pitna · cie nocy tak 
cierpiaem. Dnia szesnastego - rozpacz. Dowie
dziaem si od dyrektorki, e musz odby dru
g kwarantann, bo nie moga ustali daty me
go urodzenia ... 

Cz. Lichodziejewski 

Hunger has never had a pretty face. Hunger is too light 
a word on the lips of those who can aftord a square 
meal a day. 



W pikny wrzeniowy dzie 1939 roku, ojciec wy
jecha do najbliszej stacji, zwanej Dbow Karcz
m. Wybiegem na spotkanie, gdy wraca. Obok 
niego zobaczyem zaronitego pana, w którym do
piero po duszej chwili poznaem wuja Michaa. 

Polsk zajli z jednej strony Niemcy, z drugiej 
bolszewicy. Wuj powróci z wojny; zatrzyma si 

u nas na krótko, a nastpnie ojciec odwióz go w 
stron Bugu. Mymy te mieli ucieka za Bug. 
Byem wówczas maym chopcem; chodziem do 
czwartej klasy powszechnej. 
Nadszed luty 1940 roku. Wczesnym rankiem 

przyby do nas komunista, proszc niby o cukier na 
wesele. Kama, gdy jego wesele odbyo si dwa 
dni temu. Ojciec wybudzony ze snu, nalega na nie
oczekiwanego przybysza, by mu wyjawi waciwy 

cel wizyty. 
Ojciec wyczuwa co niedobrego. Wówczas komu

nista-Ukrainiec powiedzia, e przyszed nas pil
nowa, bymy nie uciekli, bo wkrótce nadejd bol
szewicy. Ojciec, syszc to skoczy na równe nogi i 
chocia nie myla o ucieczce, zacz przygotowywa 

si do wyjazdu wasnymi · komi. Po jakim czasie 
nadjechao kilka sa, a w nich peno bolszewików. 
Weszli do naszego domu i natychmiast posadzili 
ojca pod cian. Rozpoczli wypytywa go o bro, 
któr jak donieli im Ukraicy mielimy mie ukry
t w domu. Mylili si. Bro ju dawno odda ojciec 
stryjowi na Leonówce. 

Zaczlimy zbiera si bardzo niechtnie. Na 
nasze zapytanie, co mamy zabra, usyszelimy "tam 
wsio budiet, nie bierytie niczewo". Potem zostalimy 
zaadowani na sanie; ojca osobno otoczyo kilku 
bolszewików. Zajechalimy na stacj, gdzie upchano 
nas do wagonów razem z ojcem i innymi Polakami. 
Wagon zosta zamknity. I tak zacza si nasza 
wdrówka w zamknitym, bydlcym wagonie, ma
jca potrwa o okropnych warunkach dwa tygod
nie. Z wagonu nie wolno nam byo wychodzi, nie 
dawano nam prawie nic do jedzenia. ylimy tym, 
co zdoalimy zabra z domu. W jednym takim wa
gonie miecio si okoo 100 osób - mczyni, ko
biety, dzieci i niemowlta. 

Nie byo najprymitywniejszych urzdze sanitar
no-kanalizacyjnych. Ca podró odbywalimy w wa
gonie, podczas wielkiego mrozu. Po dwu tygod
niach takiej podróy pocig zatrzyma si w lesie, 
zasypanym gbokim niegiem. Kazano nam wy
si. W tych lasach za mieszkanie suy nam miay 
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jakie brudne baraki, pene pluskiew. W czasie 
drogi rozchorowa si dziadek i zmar niedugo po 
naszym przybyciu. Pochowalimy go w lesie, nie
daleko naszych baraków i tak zapocztkowalimy 
polski cmentarz wygnaców wojennych, który rós 
z kadym dniem. 

W tym zasypanym niegiem pustkowiu pdzono 
nas do pracy. Ojciec stojc po kolana w niegu, od 
wschodu do zachodu soca cina drzewa. Nawet 
w niedziel pdzono do pracy. Ojciec wraca z niej 
znuony i wyczerpany. Mimo to bra jeszcze ma 
siostrzyczk Geni na rce, która tulia si do niego. 

W pierwszych dniach mielimy jeszcze troch 

jedzenia z tego, comy przywieli ze sob z domu. 
Gdy jednak nawet te skromne zapasy si wyczerpay 

nie mielimy, co je. Brakowao jedzenia i pieni
dzy. Matka posza pracowa do piekarni. Praca bya 
cika. Wewntrz gorc, a ona musiaa wybiega 

na mróz po drzewo. Nie wytrzymaa dugo; jeszcze 
jedna mogia przybya na polskim cmentarzu. Po 
mierci matki ja poszedem do pracy; rnem drze
wo i rbaem, zanoszc do piekarni. W pracy tej 
pomagaa mi babcia. Pewnego dnia, gdy babcia 
przybiega mi pomóc, jedna z moich maych sios
trzyczek ju nie ya. Po tygodniu zmara druga. 
I tak nasza rodzina w cigu kilku miesicy pomniej
szya si o 4 osoby. Zapocztkowany grobem dziad
ka cmentarz coraz bardziej rós i zwiksza swój 
obszar. Ojciec przychodzi coraz bardziej wyczer
pany z pracy, mimo to jednak stara si nam tego 
nie pokazywa; bra ma Geni na rce i jak móg 
zabawia. 

Po pierwszej, cikiej zimie przyszo lato, równie 
smutne dla nas, jak i zima. O tyle jednak lepsze, 
e mona byo chocia uzbiera w lesie jagód, malin 
lub urawin. Zbieralimy wszyscy z babci i potem 
sprzedawalimy. 

Gdy w czerwcu 1941 roku wybucha midzy 

Niemcami a bolszewikami wojna odetchnlimy, 

gdy spodziewalimy si wszyscy, e chyba los nasz 
wreszcie si poprawi. Po jakim czasie dowiedzie
limy si o ukadzie z Generaem Sikorskim i o 
amnestii, która miaa obj Polaków, wywiezionych 
do Rosji. W serca nasze zacza wstpowa otucha. 
Mielimy troch ciko zapracowanych pienidzy, 

wic wyjechalimy z posioka Siemiareczna, rejon 
Solwyczegodzki, oba Archangielsk. Wyjechali

my do Kotlasu. Stamtd po kilku dniach z trans
portem do Kazachstanu. Jechalimy jak najbardziej 



na poudnie, by by najbliej perskiej granicy. W 
Kazachstanie ojciec pracowa przy zbieraniu bawe
ny. W tym kochozie bylimy tylko 2 tygodnie. Po
jechalimy znowu dalej na poudnie do drugiego 
kochozu, niedaleko Kerninechu i Kermine, gdzie 
organizowao si Wojsko Polskie. Najpierw ojciec 
pracowa w kochozie, a po krótkim jednak czasie 
zosta przyjty do Wojska Polskiego. Z kolei ja po
szedem do pracy, woc ziemi z jednego wyszego 
miejsca w drugie nisze. Gdy wracaem w poudnie 
i wieczorem, wstpowaem od jednej kibitki do dru
giej, proszc Uzbeków o kawaek "lepioszki"; nim 
doszedem do domu miaem pene kieszenie i pen 
czapk, lepioszek, urugu i kiszmiszu (chleb, owoce, 
rodzynki.) Przez duszy czas otrzymywaem t 

jamun, ale i oni wreszcie mnie przepdzili, mó
wic e sami nie maj dosy dla siebie. 
Opadaem z si i w pracy zamiast penej taczki 

ziemi braem tylko poow. Wracajc z pola kad
em si nad kanaem, z którego nawadniano pola 
i piem z niego brudn wod. Piem tak dugo, a 

brzuch sta si peny, i by nie by godnym w domu 
i móc zostawi jak najwicej dla Geni i Babci. Bab
cia równie czsto nie jada po kilka dni, by pozos
tawi dla nas. Tak okamywalimy si wzajemnie i 
cierpielimy nigdy nie koczcy si gód. 

W jaki czas potem poszedem do innego kocho
zu, odlegego od nas o 2 km., aby tam zdoby co 

do jedzenia. Dostaem lepsz prac, woziem osio

kiem bawen ze stacji Kizeldepe do kochozu. 

Byo troch lepiej. Po drodze kradem makuch, 
który przywoziem do domu, gdzie Babcia dodawaa 
troch otrzymywanej raz w miesicu mki i pieka 
placki. Tak zaspakajalimy, chocia czciowo, tra
picy nas nieustannie gód. Byy i takie czasy, e 

nie byo co do ust woy. Zapaem kota, zabilimy 
go, skór zakopalimy, a miso ugotowalimy. Byo 

wtedy bardzo smaczne. Po kilku jednak tygodniach 
nie byo, ani jednego kota w caym kochozie. 

Pewnego dnia pojechaem na stacj, jak zwykle 
po bawen i dowiedziaem si, e tam jest polski 
delegat. Zwróciem si do niego o pomoc i otrzyma
em wówczas 30 rubli. Jedna z naszych ssiadek o
trzymaa wiadomo, e m jej znajduje si w pol
skim obozie w Keminechu; postanowia go odwie
dzi. Pojechaem z ni. Spotkanego sieranta zapy
taem o mego Ojca. Gdy wymieniem nazwisko, u
ciska mnie. Okazao si, e by to mój wuj. Ojciec 
za lea w tym czasie w namiocie sanitarnym. o
nierze nie tylko nakarmili mnie, ale jeszcze zaopa
trzyli w ywno na drog. Mimo e Ojciec chcia 
mnie duej zatrzyma, wróciem noc, by jak naj
prdzej zanie babci i Geni zdobyty chleb. Tego 
chleba nie jedlimy, ani ja, ani babcia. Zostawilimy 
go dla maej Geni, by miaa na duej. 

Gdy Ojciec wróci do zdrowia, pojecha do ko
chozu, gdzie nas jednak nie zasta. Przyjecha za na
mi do Kermine. Dzie przed jego przybyciem do 
Kermine, zachorowaem na tyfus brzuszny i znalaz
em si w szpitalu. Na czas mojej choroby, Ojciec 
zabra babci i Geni do Keminech~ . W szpitalu 
byem dwa tygodnie, po wyjciu byem bardzo sa
by i wyczerpany. Pomau doszedem do polskiej 
placówki. Przeszedem rzek; zobaczyem maszeru
jcy pluton do kpieli. Wród idcych onierzy zo
baczyem tatusia . .. 
Zmara babcia. O jciec odw i óz nas do sier oci c a 

w Kerminie, skd wyjechalimy do Ashhabadu, a 
stamtd po dwóch tygodniach do Iranu. 

W. Nagrocki 
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Genera Wadysaw Sikorski 
Prezes Rady Ministrów i 

Naczelny Wódz Si Zbrojnych 

SOVIET TERROR DEATHS 
PUT AT 21.5 MILLION 

. . . IDZIEMY . . . Z ROSJI . . . 
Z wilgotnych grobów wizie, z dróg rozmikej gliny, 
Z ogromu ciemnych lasów, ze stepów bezbrzenych, 
Z kolczastej, zardzewiaej drutów pajczyny, 
Z pónocy mronej, z pusty bezludnych i tzienycb 

... idziemy ... 
Ze smutku gdzie bezdroy, z rozpaczy otcbani, 
Z tsknoty dugiej nocy, z nadziei P1'Zedwitu, 
W poarze serca, bladzi, w achmany odziani, 
Z przepaci nagych ZWiftpie, z wiary skalnych szczytów 

... idziemy ... 
Z podziemi czarnych kopal, ze wiata gdzie koca, 

Z pogrzebu dni koszmarnych i z kirów aoby, 
Z tej ziemi wiecznej nocy, bez blasku, bez soca 
Gdzie braci naszych wiee bez krzyów pi'! groby 

... idziemy ... 
Z oczyma, z których dawnych wionie dni pokuta 
I w których jeszcze kraty zostawiy cienie, 
Z twarzami, które cichych ez pokryy duta, 

Lecz z dusz'! przez modoci zajt'! pomienie 

... idziemy ... 
Po obcej ziemi szar_ych, t·ozlegych bezmiarach, 
]ak burzy nadchodztJcej wich1'0we westchnienie, 
Przez trudy i zwycistwo, z tsknot'! w sztandarach, 
W pochodniach serc pontJcych niosc wyzwolenie 

... idziemy ... 

W ASRINGTON - (AP) - A Senate panel re
leased Saturday an expert's study of "the human 
cost of Soviet communism," estimating that at least 
21.5 million persons have died under terror policies 
since the Russian revolution. 

Soviet affairs." The senator called the study the first 
document published "that attempts to assess in a sys
tematic manner the total human cost of Soviet com
munism." 

Conquest calculates that 500,000 persons were ex
ecuted or died in prison camps from 1919 to 1923; 
two million were executed under Stalin; 3.5 million 
died in camps from 1930 to 1936; 12 million died 
in forced labor camps in the Stalin years; and 3.5 
million died in a famine during the forced farm col
lectivization of the 1930's. 

Senator Thomas J. Dodd, Connecticut Democrat, 
who requested the report by Robert Conquest for 
the Senate Interna! Security subcommittee, said the 
figure is admittedly conservative - with "45 mil
lion as a more probabie estimate." 

"Even if the Soviet Union bad turned out to be 
the kind of social paradise that Communism propa
gandists peddle to those they are attempting to 
deceive," Dodd wrote in an introduction to Con
quest's study, "it would still be impossible to argue 
that any paradise is worth 40 million human lives. 

The London author, Dodd said, is "a scholar who 
enjoys an international reputation as an expert on 

"Mr. Conquest points out that this is a conserva
tive estimate," Dodd said, "which is almost cer_tainly 
too low and that the real figure might very well be 
50 per cent greater than this." 

Dodd wrote that Conquest "does not inducle in 
this tabulation ... his estimate that the cost of the 
civil war, from military action, executions, typhus 
and famine, totaled nine million lives, and that the 
great famine of 1921 which followed the civil war 
cost another five million lives." 

Premier rzdu polskiego na wygnaniu, Genera Wadysaw Sikorski 
wykorzystuje okazj napadu Hitlera na Zwizek Radziecki w 1941 roku, 
normuje chwilowo stosunki midzy Polsk i Stalinem, a na mocy amne
stii z 30 lipca tego roku, wydostaje tylko czstk z miliona i pó ska
zaców. 
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King George VI and General Sikorski inspect 
Polish airmen. 

The gallantry and heroism of 
the Poles were beyond praise. 

On the memm·ial of their war 
cemetery at the slopes of Point 
593, these poignant words are 
written: 

"W e Polish Soldiers, 
For your freedom and ours, 
Have given our souls to God, 
Our bodies to the soil of ltaly, 
And our hearts to Poland." 

Gen. Tadeusz Bór Komorowski hero of the most 
tragic and at the same time the most heroic event 
of our times. 

STALIN ROLE IN 
WARSAW REVOLT BARED 

WASHINGTON- (Reuters)- Josef Stalin de
liberately permitted the Nazis to crush the Poles in 
the Warsaw uprising of 1944 because the Polish 
home army was anti-Communist, claimed a study of 
the uprising released today by the Senate Subcom
mittee on Interna! Security. 

Senator Thomas J. Dodd, Connecticut Dernocrat 
and vice-chairman of the subcommittee, called the 
Soviet inaction "one of the crassest betrayals in his
tory." 

He asked that the study be published in the in
terest of historical accuracy and as a tribute to the 
thousands of Poles who fought and died and were 
betrayed. 

The study was carried out by Irene Lazutin, for
eign affairs analyst in the Library of Congress. 

Dodd, in an introduction, contrasted the facts 
as set forth in the study with the version of the 
Warsaw events put out by the Polish Communist 
government this year to mark the 25th anniverSary 
of the uprising. 

"lt was an anniversary which the Polish Com
munist government could not ignore because they 
would convince themselves in the eyes of their peo
ple if they failed to pay homage to it," Dodd said. 

"But the statement which they issued turned out 
to be a despicable amalgam of pretended tirbute and 
of historical falsification intended to conceal the 
real role played by the Soviet Union and its Polish 
quislings in the battle of Warsaw." 
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TEHERAN 
Dnia 24 lutego nadesza wiadomo, e rzd so

wiecki godzi si na przeniesienie Armii Polskiej na 
teren rodkowego Wschodu. Ostatni transport o
puszcza Rosj l wrzenia. Poprzez karkoomne ser
pentyny gór Elbrus, oywione mnóstwo ciarówek 
dugimi liniami wiozo ludno polsk do Teheranu. 
Miasto liczne, rozoone szeroko na wyynie. 

W budynkach kilka kilometrów od stolicy Iranu 
rozmieszczono ludno cywiln, a obok na qlbrzy
mim podwórzu byej szkoy lotniczej umieszczono 
pierwsze oddziay wojska polskiego przybyego z 
Rosji. 

Polski Czerwony Krzy postawi szpitale cywil
ne pod namiotami; opieka lekarska dla wielu poskut
kowaa, a innych wyniszczonych nadmiernie poby
tem w Rosji uratowa si nie dao. Dzieciom i mo
dziey o wszystko si starano - zakadano sieroci

ce, ochronki, szkoy, organizacje, a harcerstwo obej
mowao ca modzie. 

Okoo 8000 dzieci uczszczao do szkoy podsta
wowej lub redniej. Na pocztku nie byo, ani a
wek, ani przyborów do pisania, ani podrczników. 
Z czasem jednak powstay namioty, w nich stany 
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SPOTKANIE 
Po trzech latach przypadkowo 
Hen daleko w Teheranie 
WidZfC Pani' Budrykow~f , 

Wic i' witam: -Droga Pani! 
Gdzie synowie Tadzio, Rysio, 
Wszak to moi przyjaciele; 
Mona ich zobaczy dzisiaj, 
Albo jutro po kociele? 
Ona r zeka dziwne sowa 
Na ulicy Teheranu: 
"Panie, wróg mi ich z r abowa 
Tam w pustyni Kazachstanu 
Gód ich zabra i choroby, 
A jam ywa, feszezem ywa ; 

Na mych rkach zmarli obaj, 
Ach, jakam ja nieszczliwa! 
Chciaem mówi, ale sowa 
Nie znalazem raptem w krtani, 
Bo po có tu próna mowa -
By pazurem wspomnie rani? 

Posza matka nieszczli~a, 
Z alu prawie nieprzytomna; 
Mnie te serce ból rozrywa 
Na ten tragizm przeogromny. 
Nie zapomn was koledzy, 
Cocie legli z rki wroga. 
nijcie wolno tam na miedzy, 
A ja bd prosi Boga:· 
By was przyif w nieba progi 
I ból matki, zy osodzi, 

By pognbi nasze wrogi 
wiat od nieszcz oswobodzi. 

K. Kwiatkowski 

stoy i awki, a zeszyty i podrczniki, chocia w bar
dzo ograniczonych ilociach te nadeszy. Powoli 
poziom i warunki wzrastay. W samym Teheranie 
byo okoo 16,000 Polaków; z tego 50 procent ko
biet, 40 procent dzieci i modzie, a 10 procent m
czyzn. Opieka religijna zaraz na pocztku · bya 

wzmoona i idealna, a lud otwartym sercem przyj
mowa kazania, uparcie przystpowa do Sakramen
tów w. i piewa z caej duszy. 

Z powodu wielkiego napywu ludnoci do Iranu, 
zasza konieczno rozmieszczenia jej w innych 
punktach. I tak Ahwaz pomieci w swych starych 
barakach kawalerii perskiej ponad 6,000 Polaków. 
Obóz ten ssiadujcy z pustyni niedaleko Zatoki 
Perskiej by przystani dla dalszych wdrówek. 

Std tysice rodaków odpywao do Karachi, Vali
vade, Afryki, Australii, Argentyny, Nowej Zelandii 
i wszdzie tam, gdzie ich przesiedlano. 

Ks. M. Kamiski 



BALACHADI- .JAMNAGAR, INDIE 

"\V mylach widz W as czsto, wszyst
kich razem i kadego z osobna. Widz 

Was poprzez deszczow zason ulew
nego, niekoczcego si monsoon'u i roz
palny ar sypicy si z tropikalnego nie
ba; poprzez upalne dni i poprzez paace 
przyjaciela naszego Maharady i ndzne 
lepianki yczliwych zawsze i umiechni
tych chopów hinduskich z okolicznych 
wiosek; poprzez polowania na urawie, 
gazele i we, jak i poprzez aociwe ''ry
cia wygodniaych szakali; poprzez fale 
przypywu i odpywu Oceanu, gadkie lus
tro jeziora i na skalnym gruncie wegetu
jce palmy, son wod podlewane. W 
skrzypieniu wiatraka naszej studni wraca 
w mylach do mnie Polish Childrfin's 
Camp, Balachadi, .T amnagar , India, z 
f\zeregami prymitywnych lepianek-bara
ków i widoczn na mile wokoo powiewa
jc na wysokim maszcie flag amaran
towo-bia, symbol wolnoci, symbol Pol
Rki, która w miniaturze na ziemi obcej, a 
goscmnej, sami i was:nym wysikiem · 

:;;tworzy lim~'. 

Dziesi akrów skalistej pustyni inayj
:-;kiej, poronitej najpospolitszym kaktu
sem, zabudowa11ych barakami bez sufi
tów, o dziura wy ch i glinianych podogach, 
które wypenilimy sob i yciem i prac 
we dnie i dsz idealn zasuonego, spo
kojnego odpoczynku w nocy. Zorganizo
walim~' to ycie w instytucjach, jak gów
ne biuro, kierownictwa, magazyny, kuch
ni, jadalni i spiarni~ szpital z ambu-

A familiar view to many who spent three years or 
more on the subcontinent of Asia where shallow wells 
often go dry. 

latoriurn i aptek, szko powszechn i 
gimnazjum rozwojowe, kursy zawodowe, 
przedszkole i wietlic, mieszkania dla 
personelu tubylczego, pralni i wasn 
rzeni. Na takiej przestrzeni yo i wy
chowywao si okoo tysica dzieci i pra
cowao okoo 150 osób dorosych perso
nelu. 

ycie osiedla proste i wicej ni spar
tal'iskie. Ujte w twarde przepisy ycia 
na codzie, którym kada ch,~ila jest prze
mylana i wypeniona. Wszystko dla dzie
d, dla ich wychowania ... 

K!'l. Praat F. Pluta 
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Naj.v~ksze Osiedle Polskie w Indiach VaiJVa· 
d~ Koll1apur polo~one okoo 400 km na polud· 
nie od BombaJu, zamieszkuje w tej chwili 4~000 
Polaków w tym b:isko 2.500 dzieci i modzteiy 
do lat 18 z czego 350 sierot. · 'ryiek~ dusz pa· 
l)tersk vl Ks. Leopold 

7 

Dallinger · .. Przy. 

by s z 

' Kaplica polska tv Karachi · Indie 

W DALEKICH INDIACH 

Pierwszy transport Polaków w liczbie okoo 300 
dzieci i ich opiekunów przyby do Bombaju 12 kwiet= 
nia 1942 roku. 

Wszystkie transporty do Indii s - zy przez obóz przejs 
ciowy w Karachi ob. Zachodni Pakistan, skd lud: 
no ewakuaowan z Rosji rozdzielano i wysyano 

do osiedli polskich w Indiach, Afryce, Meksyku i 
Nowej Zeiandii. Przez obóz przejciowy w Karachi 
przeszo co najmniej 20,000 Polaków. Kapelanem tego 
obozu by Ks. Antoni Jankowski wywicony na ka= 
pana przez J.E. Ks. Biskupa Polowego Józefa Gawlin 
w Rosji. 

W osiedlu Baldachadi - Jamnagar na pówyspie 
Kathiavar znaidowao si z gór ·300 dzieci poniej 

lat 15. B y y t~ przewanie sieroty po polegych i po: 
mordowanych w czasie wojny oraz dzieci, które st.raciy 
rodziców w niewoli rosy jskiej. Kierownikiem tego sie: 

JESZCZE JEDNO ROZSTANIE 
Niedziela - 30 wrzenia 1945 ro· 
ku - Z Valivade ciarówk do 
Kolbapur - w drodze do U.S.A. 

rocica by Ks. Kapelan Franciszek Pluta, kapan z 
diecezji uckiej, obecnie praat w London, Ontario. 

Przez orodek zdrowia w Panchgani 300 km. na pó. 
od Bombaju przeszo sporo osób starszych i dzieci -
sabych i chorowitych. Do orodka tego dojeda oka= 
zyjnie z Bombatu Ks. Kazimierz Bobrowski, kapan 
z archidiecezji gnieniesko z poznaskiej. 

W Bombaju mieciy si polskie wadze i urzdy 

opiekucze: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej PoJ: 
ski; Delegatura Ministerstwa Wyzna i Owiecenia 

Publicznego i Delegatura P.C.K. 
Trzydziestu jeden chopców - wybraców z tych 

osiedli w stadiach przygotowawczych na wyjazd do 
Orchard Lake otrzymao paszporty Rzeczypospolitej 
Polski 26 czerwca 1945 z pieczcia Konsulatu Genera: 
nego w Bombaju i podpisem Dr. T. Usieckiego- Wice· 
konsula R.P. 

A. ' Valawend Pr 
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Tengeru - 1945 

TENGERU, AFRYKA 
T engeni miao dla mnie swój specyficzny, odrbny 

charakter. Na ogromnej przestrzeni zadrzewio
nej wspaniaymi okazami afrykaskiej flory, nad 
krysztaowym jeziorem Duluti, pochodzenia wul
kanicznego, pocite licznymi drogami Tengeru sta
nowio rozleg wie. Lecz nie byo ono wsi od razu. 

Parnitam Tengeru od pierwszych dni jego pow
stania. Miaam wtedy 10 lat. Pónadzy murzyni o 
czekoladowej skórze ze szczepu Masai wycinali drze
wa olbrzymimi tasakami, a traw soniow wypa
lali przez dugie dni i noce. Ogie bowiem by jedy
nym ywioem, który potrafi wywalczy w dzie
wicznych lasach przestrze yciow dla ludzi i wy
trzebi jadowite gady. Tote noc otoczeni bylimy 
prawie zawsze wiecem poarów, a widok plsaj
cych przy ogniu Masajów, ich dzikie okrzyki i gu
che stkania - przeraay nas - skadajc si na 
wizj ludoerców, taczcych wokoo ofiary ludz
kiej, przeznaczonej na poarcie. Zdawao nam si, 

e lada chwila dzika zgraja zbliy si do naszych 
chatek i rzuci si na nas. 

lady dzikoci wystpoway wszdzie. Drzewa po
zostawione pomidzy naszymi domkami dla cienia 
miay kor odart przez dzikie zwierzta, które 
przed naszym przybyciem miay tu swój matecznik. 
Nocami dungla i sawanna rozbrzmieway tajem
nicz, dziwn muzyk, przeplatan czasami huka
niem nocnych ptaków, pomrukiem lwów, paczli

wym zawodzeniem hien. Mapy u skraju lasu pod
nosiy wrzaw podobn do zajadej kótni, a pod 
oson nocy robiy wypady na pola kukurydzy. 
Czasami dungl przedziera si jaki gruby zwierz, 
pod którego kopytami ama si chrust i gazie . 

Plaga malarycznych komarów z aliczaa si tu do 
najstraszniejszych. Mniejsz  od niej, cho bardzo 
prz y kr , byy ziemne pchy stepowe, tzw. digry, 

p as oyty sadowice si w mikkim ciele ludzkim, 
najczciej pod paznokciami stóp. Tam si otorbiay 

i skaday jajka, powodujc ostre stany zapalne. 
Z biegiem czasu i lat obóz przybiera swojski wy

gld. Wokó pobielane chaty ulepione z gliny; na 
tle zielonego kobierca traw wesoo odcinay st ra-

41 

Wycieczka nad wodospad - 1947 

batki kwiecia z przewaajcymi w nich róami i 
malwami. U wejcia do chatek nierzadko kaniay 
si soneczniki. 

W czasie ulubionych wieczornych spacerów po 
drókach obozu, blask ksiyca srebrzy trawy w 
poszyciu dachów, a strzyone ywopoty, biegnce 

wzdu cieek rzucay pod nogi atramentowo czar
ny cie. Spacery te przenosiy nas tsknot pod wiej
skie, somiane polskie strzechy i na pola obsiane 
zotym zboem, pachnce koniczyn i gryk. Zda
wao si nawet, e ksiyc przeksztaca jak czaro
dziejsk moc t równikow ziemi w polsk krain. 

Rozwietlone wntrza chat mrugay przyjanie zo

cistymi ognikami lamp. Przed chatkami siedziay w 

pómroku pogadujce sobie kobietki, jakby na pol
skich przyzbach. Noc przynosia ciszony gwar roz
mów i chwytajce za serce melodie harcerzy. Ze 
rodka obozu, od strony zabudowa sierocica, nios
a si piewna modlitwa wieczorna: "Wszystkie 
nasze dzienne sprawy." 

Obóz Tengeru lea tu pod równikiem, ale ju na 
poudniowej stronie pókuli w odlegoci okoo 50 
mil od Kilimandaro, a u podnóa innej góry, Meru. 
W rodku obozu sta koció, a obok na placu zaro
nitym traw, wyrasta wiecznie zielony, równo 
strzyony ywopot ukadajcy si w formie liter i 
liczb - POLAND 1942, rok przyjazdu pierwszych 
uchodców do obozu. 

Krystyna (Maziarz) Derecka 



HISTORIA RATOWANIA 
UCHODCÓW W MEKSYKU 

New York (IC) 
Z kocem 1952 roku bylimy wiadkami szcz

liwego zakoczenia programu pomocy dla grupy 
polskich uchodców, którzy zostali przywiezieni do 
Meksyku. By to pierwszy projekt pomocy i reha
bilitacji. zorganizowany przez W ar Relief Services 
- N.C.W.C., który zdoby wielki rozgos. Histork 
jego zakoczenia jest niemniej ciekawa i poytecz
na. 

Z Syberii do Meksyku: 
Ten pierwszy projekt Agencji Biskupiej, zamt

cjowany z pocztkiem 1943 roku, kiedy grupa ska
dajca si z 1500 uchodców polskich, bezlitonie 
wywiezionych z Polski przez Rosjan, znalaza schro
nienie w przyjaznym Meksyku. By to uamek kilku
set tysicy Polaków, których Rosja wywioza w za
piecztowanych pocigach do obozów pracy na Sy
bir. Kiedy armia niemiecka zaatakowaa Rosj w 
1941 roku, tysice Polaków na podstawie amnestii 
miao mono opuszczenia Rosji sowieckiej. Dla 
wielu opuszczenie Rosji oznaczao przebycie piecho
t jakie 3000 mil, przepynicie okrtami morza 
Kaspijskiego i dalej ciarówkami do Iranu. Ty
sice stracio ycie w tej koszmarnej podróy, a 
ok o o 250,000 znalaz o schronienie czasowe w kra
jach rodkowego Wschodu, we W schodniej Afryce 
i w Indiach. Grupa 1500 Polaków, k tórzy zna l eli 

schronienie w Meksyku, wyprowadzona z ost aa z 
n d z n y ch obozów w Indiach. 

Pocz tko w o , na podstaw ie umowy podpisanej 
przez nasz Departament Stanu, Meksyk zgodzi  si  

da  schronienie tym uchod com przez cay okres 
wojny, m a j c na uwadze fakt, e z ch w il uwolnie
nia Polski, uchodcy ci powróc do swego kraju. 
Podobnie jak tylu innych uchodców polskich, któ
rym War Relief Services- N.C.W.C. pomagao na 
Bliskim i rodkowym Wschodzie - przewana 

cz grupy meksykaskiej skadaa si z kobiet i 
dzieci, których mowie i ojcowie suyli w Armii 
Polskiej przydzielonej do 8-mej Armii Brytyjskiej. 

Ustrój Santa Rosa: 
Grupa osiada w obozie zwanym "Colonia Santa 

Rosa" koo Leon, jakie 250 mil na pónoc od stolicy 
Meksyku. Uchodcy sami bardzo szybko urzdzili 
te nieodpowiednie i skpe pomieszczenia, przysto
sowujc je do swoich potrzeb ycia. Powstaa szkoa 

dla dzieci, przychodnia lekarska i inne urzdzenia 
potrzebne w takim zgrupowaniu. Z inicjatywy War 
Relief Services powstay orodki rozrywkowe i kur
sy zawodowe, jak równie religijna pomoc. 

Ze zblieniem si koca wojny, ci uchodcy, po-

dobnie, jak wielu ich rodaków w Zachodniej Euro
pie, zdecy d owao, e nie m o g powróci do Polski 
opanowanej przez komunistów. Pierwsz prób 

"demokracji" komunistycznej ju mieli za sob. 

Trudno im byo zapomnie zapiecztowane pocigi, 

obozy pracy, odmroenia i brak ywnoci. Nigdy 
te nie zapomn grobów swoich najbliszych, wy
kopanych w zamarznitej ziemi syberyjskich lasów. 

W drodze do Stanów Zjednoczonych: 
Sierotami tymi zaj si Katolicki Relief amery

kaski (NCWC-WRS). Wspólnie z Komitetem Ka
tolickim dla Uchodców (Catholic Committee for 
Refugees) i z wspóudziaem kilku wikszych sie
rociców w Detroit, Milwaukee, Chicago i Buffalo 
udao si rozmieci dzieci w tych miastach. 

W grudniu 1946 roku, rzdy Stanów Zjednoczo
nych i Meksyku zadecydoway, e obozy musz by 

zlikwidowane, a ci uchodcy, którzy jeszcze nie 
byli rozmieszczeni, znaleli si na asce meksyka

skiego rzdu bez prawa staego pobytu. Z likwidacj 
obm:u "Santa Rosa" - War Relief Services -
NCWC oraz American Relief for Polan< zajy si 

intensywnie pozosta grup. Dostarczano fundu
sze na zapomogi dla tych, którzy nie mogli praco· 
wa. Urzdzono schronienie dla dzieci, których mat
ki znalazy prac jako pomocnice domowe w Mek
syku. W~r Relief Services w dalszym cigu zatrud
ni~ dwóch urz dn ików opieki, którzy wyszukiwali 
o dpowiedni prac dla m c zy z n, sprowadzali po
moc lekarsk dla chorych i pomagali w r o zwizani u 

niezliczonych problemów uchodców, którzy nie 
mieli adneg o prawnego stanu w Meksyku. 
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Z uchwaleniem D isplaced Persons Act, wszyscy 
ci uchod cy byli upo w an i eni do w jazdu do Stanów 
Zjednoczonych. Z wspóudz ia em American Relief 
for Poland i kilku dyrektorów diecezjalnych, zna
leziono pomieszczenia i prac dla prawie wszystkich 
polskich uchodców bdcych w Meksyku. Z ko
cem 1952 roku reszta grupy - 75 starszych, chorych 
i kobiety z maymi dziemi - przybya do Stanów 
Zjednoczonych. 

Dzieo godne pochway: 
Cay program ratowania Polaków w Santa Rosa 

pomylany i przeprowadzony by w praktyce przez 
niezmordowan dziaaczk pann Iren Dalgiewicz, 
kierownick dziau polskiego NCWG-WRS, oraz 
pod opiek i przy energicznym poparciu ks. Aloj
zego Wyciso, wicedyrektora NCWC-WRS. Prak
tycznie pomylany i skutecznie doprowadzony do 
koca program zaskarbi dla projektodawców i ka
tolików amerykaskichh szczere uznanie caego na
rodu polskiego oraz wdziczno Polaków rozpro
szonych po wiecie. 

(C.R.S.) 



NA WYCHODCZYM 
SZLAKU - NIEMCY 

Radosny dzie wyzwolenia nadszed wresz
cie w miesicach: marcu, kwietniu i maju 1945 
roku, gdy zwyciskie Armie Sprzymierzonych 
waliy w proch potg nazistowskich Niemiec. 

Wyzwalajcy obozy onierze zastawali w 
nich obok yjcych stosy trupów, cuchnce sto
sy niespalonych cia, a baraki obozowe przepe
nione dogorywujcymi , którzy ujrzawszy brzask 
wolnoci, nie mieli nigdy zasmakowa jej wiel
kich dobrodziejstw. 

Zaczy powstawa ob.ozy wychodcze. Bar
dzo czsto w opuszczonych magazynach amuni
cyjnych, czy obozach pojenieckich, gdzie w 
gbokich lasach, z dala od ludzkich osiedli, od
cite od wiata, gdzie czsto nie byo ani wia
ta, ani nawet wody. 

Mijay dnie, tygodnie, miesice i lata, a 
ycie w obozach snuo si szarym monotonnym 
szlakiem. Cik prac polskiego wychodcy za
kadano szkoy, parafie i wietlice. Modzie 
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Grupa dzieci szkolnych - Lubeka- IX=1945 r. Prof. 
T. Czechowski 

skupiaa si w rónych organizacjach. Rosy 

szeregi harcerstwa, sodalicji, kóka ministran
tów, akcji katolickiej. Przepikn kart pracy 
wychowawczej zapisao na wychodstwie Dusz
pasterstwo i Nauczycielstwo. Wokó nich sku
piaa si modzie i dzieci ... 

O. Henryk MaJak 



-POLAND
THE NATION in a 
RUSSIAN ORBIT 

- YALTA-
the PLACE OF BETRA Y AL 

GOVERNMENT "READY TO WEAR" 

WHAT THEY SAlD 
" ... After the Red Army . has beaten the 

Germans on Russian soil it will enter Polish 
territary and help to chase the Germans out 
of Poland and then it will immediately return 
these Iands to the Polish Government." 

Marshal J. Stalin to Polish Ambassador T. 
Romer, February 26, 1943 
WHAT THEY DID 

Two months after the above-quoted promise 
had been made, the Soviet Government severed 
diplomatic relations with the Polish Govern
ment. 

When the Red Army entered Poland in 
1944, the Soviets created a puppet "Polish Pro
visional Government" composed mostly of Com
munists, and handed over to this body the w hole 
civil administration. This act was a glaring 
violation not only of international law, but also 
of all democratic principles. Communists in Po
land never counted more than 2 % of the en
tire population. Therefore, this was typical 
"minority rule." 
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became alliesatainst Germany. 

POWRóT DO OJczyZNY TIIE RETURN HOME 
ThoPolt.lohoro. hco .. buroliaUr or"MIIWieoualrr . W '' woleocnoocl N II-obyllloLIIblboo.....,n l - po-Ml 
bySo .. tol!luoola. 

After the war, a 
Communist govern
ment subservient to 
Moscow was instal
led by f o r c e a n d 
fraud. In 1956, when 
a workers' rebellion 
in Pozna threaten
ed to ignite a revo
lution, the Reds in
stalled a more mo
derate Communist, 
Wadysaw Gomu

ka. 
Since 1956 the Go

muka regime has 
followed a policy 
of "semi-independ
ence" from Soviet 
domination. 



Z WDZICZNOCI NIEWYMO"VVXEJ TY:~l, CO
-PRZYGARNIALI I WYCI - IOWY~ i VALT R07;RZrCOXE PO 

RWIECIE DZIECI POLSKIE -

Dedykuj: Jf,ycerze Dc~browskiego 



Dear Mr. Walawender: 

The Most Rev. Bishop Wycislo was the head of the Catholic Relief 
Services, 350 5th Avenue, New York, New York, during World War II. 

This agency was directly responsible for processing the applications 
of the refugee boys and girls to the United States. Directly concerned 
with processing of the applications for Chlopcy z Polski, was the late 
Rev. Barnas. 

Dear Anto: 

Mrs. Irena Dalgiewicz has reptirted, by long distance telephone call, 
that in July, 1945, the U.S. Army bomber on a routine flight had lost 
control and hit the building where the War Relief Services, now known as 
the Catholic Relief Services, were located. 

Consequently, the records of the boys from India who were brought to 
the Orchard Lake Schools were destroyed. Mrs. Dalgiewicz serving the 
Catholic Relief Services for over 25 years, recalls the bringing of approx
imately seven to eleven boysto the Orchard Lake Schools from Germany . ... 

In that crash, eleven people devoted to helping the war refugees 
were also killed. 

Dr . Edward J. Wajda 
National President 
Knights of Dabrowski 
3147 Logan Square 
Chicago, Illinois 60647 

Dear Dr. Wajda: 

Edward J. Wajda, M.D. 
National President 

October 28, 1970 

As we informed you previously, all our records pertaining to the 
bringing in of thirty-one Polish boys from India, have been destroyed when 
the U.S. bomber hit our office in 1945. 

However, we are inclined to feel that the formal request was probably 
made by Father Pluta. 

There must have been some correspondence with the Orchard Lake Serni
nary regarding this, and we wonder whether these files are still available. 

Our agency, which was then known as War Relief Services - N.C.W.C., 
was extremely active in all the aspects of the needs of the Polish Refugees. 
Welfare centers were set up in India, Egypt, Mid-East, Lebanon, Uganda, 
Tanzania, Kenya, Germany and Frahce, wherever there were Polish Refugees .. 
In addition, our agency aided the refugees in coming to the United States, 
Canada and South American countries. Altogether, about 150,000 of the 
refugees were brought into the U.S. 

Along with a group of thirty-one boys, the Bishop's Agency has been 
instrumental in bringing in fifty girls from India, an entire orphanage from 
Mexico and about 600 orphans from Africa. 

We hope this information will be helpful to you. 
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Sincerely yours, 

Edward E. Swanstrom 
Titular Bishop of Arba 
Executive Director 



ROK II JEROZOLIMA, PADZIERNIK - GRUDZIE 1946 Nit 10-12 (22- 24) 

JERUSALBM, OCTOBER - DECEMBER tiNG 

OMCR.YI<O.NfKO 
JlUZBD l'OHO(f KflTOLIC'KICI POLIIK.0/1 

KS. ALOJZY WYCJSO, DYREKTOR SEKCJI P.OLSKIEJ WR:')~fi!CWC 
w tQwarzystwie p. George GtLLSPIE, przewodoicz,cego Stowa.rzy _ s~eoia 
w. Wiocentego a' Paulo, i p. Jo.hoa PITZPATRICK, sekretarza tego.t .sto
warzyszenia, przygl~daj' Sl$ zatadowanj_~ roy;arów na okr~t do Po1sl9.. 

Rev. Alojzy WycisTo, Directo.r of the Polish Section of WRS - NCW.G in 
company of Mr. George Gillespie, Chaoman of the Associatfoo of $t. Vfn.cent 
a' Paulo, .and Mr. john Pitzpatrick, Secretary to the sald Assoclatlon 
lnspect rhe of first oeed commodides destined for Polaod. ' 

J. E. KS. KARDYNA:. SAPIEHA, KS. PRAAT PKALA, DYREKTOR 
CARITAS, oraz p. George SZUDY, delegat WRS na Polsk~-przy pracy. 

The picturo shows H . E. Cardinal SAPIEHA, Rev. Prelate PKALA, Dircetor 
of the local association CARITAS, and Mr. George SZUDY, Delegate of the 
WAR RELIEF SERYJCES-N C W C for POLAND- at ·work. 

WAR RE !.~::;:- SERVICES- NCWC W PALESTYNIE 

Praca WRS w Palestynie rozwija si~ nadal pomylnie. Dla scharaktery
zowania ycia wietlicowego pnytoczymy wyj~tek ze· sprawozdania kierow
niczki w ietlicy przy IV JGM za me grudzie 1946 roku: "W dniu 6 grudnia 
wsze d na sali;" Swl~ty Mikoaj" z bardzo duym workiem podarków i rozda 
uczniom paczki ze sodyczami. 

Kadra za Otrzymaa adnie wykonane przez uczniów drobiazgi z daliczonym 
wierszykiem humorystycznym, podkrelajcym charakterystyczn stron~ ' ka
dego z nauczycieli, wychowawców czy innej osoby z personelu szkolnego. 
Tak np. szef szkoy, który nosi brod, otrzyma wielkie z blachy wykonane 
noyczki z octpowiedoim wierszem, sanirariusz - ogromn11 srrzykawk; pro
fesor geografii - may globus z doprawionymi ustami i okul,arami, kierownik 
nauczania- olbrzymie wiadectwo, dowódca kompanii- wielki zocony me
dalltd. Byto duo miechu, gdy wierszyki gono odczyta wi~ty Mikoaj". 

Wszelkie uroczystoci znajduj' swój wyr~z w tyciu wietlicy WRS. 

W A R RE L l E F S EIJI V l C E S - N C W C W l N D l A C H 

Trzy lata upywa od chwili zapocz,tkowenia pracy WRS-NCWC dla Polaków 
w Indiach. Sza ona w dwu kierunkach : popieranie i subwencjowanie istnie
j,cych ju polskich instytucji i zakadanie wasnych placówek. 

Pornoc w postaci kompletnie wyposaonych gabinetów.-".fizyki i rónych 
innych przyrz,dów otrzymay: gimnazjum w Valivade i szkoy powszechne 
w Valivade, Karachi, Jamnagarze i Panchgani. 

Dalsz pomoc otrzyma PCK w Bombaju, który z funduszów WRS-NC 
we stworzy szpital polski. z pomocy tej wreszcie korzystao harcerstwo 
otrzymujc sprz~t obozowy. . 

W r. 1945 wysya WRS na swój koszt 31 chopców polskich z Indii do 
Ameryki zaopatrujc ich ' cakowicie na drog~. 

Niezalenie od tej pomocy, prowadzi WRS- NCWC swoje wasne pla-· 
cówki, a samodzielna- ra praca uzewntrznia si w pierwszym rzdzie w akcji 

W  A D Z E 
IATIONAL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE U. S. A 

i 
WAR RELIEF SERVICES U. S. A. 

J. Em. Ks. Kardyna Samuel STRITCH 
Arcybiskup Chicago 
Przewodniczcy 

J. Eks. Ks. John G. MURRAY 
Arcybiskup w St. Pau 

Wiceprzewodniczcy 

J. Em. Ks. Kardyna Francis SPELLMAN 
Arcybiskup Nowego Yorku 

Sekretarz 

J. Eks. Ks. Biskup john M. GANNOU 
Biskup w Erie 
Skarbnik 

CZONKOWIE ZARZDU 

J . E. Ks. Arcybiskup Joseph E. RUMMEL 
Arcybiskup Nowego Orleanu 

J. E. Ks. Arcybiskup john J. MITTY 
Arcybiskup w San Franciska 

J. E. Ks. Arcybiskup Richard J . CUSHING 
Arcybiskup Bostonu 

J. . Ks. Arcybiskup James H. RYAN 
Arcybiskup w Omaha 

J. E. Ks. Biskup john F. HOLL 
Biskup w Fort Wayne 

J. E. Ks. Biskup Karl J. AL TER 
Biskup Toledo 

WAR RELIEF SERYJCES 

Ksidz Praat Patrick O' BOYLE 
G t. Dyrektor Wykonawczy 

Ksidz Edward SW ANSTROM 
Z-ca GI. Dyrektora Wykonawczego i Sekretarz 

Ksidz Alojzy WYCISO 
Z-ca G l. Dyrektora Wykonawczego 

Dyrektor Wykonawczy Dziau Polsklego 

wietlic. Swietlice 
WRS powstaj pra
wie równocze nie 

w Valivade, Kara
chi, jamnagarze i 
Panchgani . 

W Bombaju po
wstaje Dom Kato
licki, a w Panch
gani Dom Wypo
czynkowy. 

Obecnie dziaaj; 
nastpujce wiet

lice WRS-NCWC: 
centralna wietlica, 
wietlica nr2 w za
kadzie wychowa
wczym , wietlica 

"zuchowa" w Va
liwade, wietlica w 
jamnagarze i wie
tlica w Sitha-bay 
w Panchgani. 

wietlica w Va
livade w l pólrocz u 
1946 r. powi kszy

t bibliotek o 
1214 ksi~ek, o
trzymaa 942 czaso
pisma, urzdzia 41 
koncertów, 21 
pr zeg ldów polity
cznych, g pogada
nek religijnych, 56 
odczytów, wypo
yczya w · tym o
kresie 8.826 ksi . 

WRS W LIBANIE 

WRS-NCWC 
na terenie Libanu 
podobnie jak i we 
wszystkich orod

kach polskich pro
wadzi oywion 
dziaalno . Swie
tlice WRS daj 

mono godziwe
go sp~dzenia czasu 
w chwilach wol
nych od zaj~, a 
w godzinach ran
nych bardzo czsto 
zastpuj sale 
szkol11e. 

Towary WRS- NCWC w Gdyni. Samochody WRS- NCWC pod ftagt . ame~!kaskt i VIRS 
rozwot towary po Polsce. Na terenie Polski WRS-NCWC wspópracuJe c1sle z knjowym 
zwitzkiem CARITAS. Wuystkie nadesane towary at rozdzielane za porednictwem CARITAS. 

WRS. NCWC goods, atores in Gdynia. War Relief Services - N C W C vebiclea under 
American and w A R R E L t E F S ER V l C E S flaga transport go od s a li over POLAND. 



WAR RELIEF SERVICES- NATIO~AL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE 

MOST REV. EDWARD MOONEY. ARCHBISHOP OF DETROIT 

CHAIRMAN. BOARD OF TRUSTEES 

CAIRO, EGVPT REPLV ; . N ATiONA L HEADQUARTERS 

l !~ t , .MASSACHUSETTS AV ; N ,w. 

WASHINGTONt D , C : 

LONDON, ENGLAND 

2, DEVONIA RD. 

N . 1 . 

17, SHAGARET EL OORR 

Z A M ALEK 

S T. MARY ' S HIGH SCHOOL 

BOMBAY 10 ( INDIA) 

Nr. 105/44. Bombay, May 20, 1944 . 

Hi s Excellency 
Th e Most Reverend Edward Mooney , Archb i shop of Detro i t , . 
Chairman of the Board of Trustees o f WRS- NCWC ., 
1312 Mas sachusetts Av enue, N.W . 
WASHINGTON, D.C. in U.S. A. 

Your Grace: 

Wi t h t he pe r missi on o f my Mi li t a r y Bishop , I a m inquiring about the 
possibili t y o f p l ac ing Po lish wa r- o r phan s (b oy s ) in the Sch ool s a t Orch a rd 
Lake in Michigan, in Your Excellency's Archdiocese. 

As Rector o f the Polish Catholic Mission in India, I received fr om 
the Polish Military Bishop t he a s signment to take car e o f t he 6 00 0 Pol ish 
Catholics in India, who were saved fr om Russia after the dep o r t ation i n 
1939 and 1940. Among them are many orphan-children. Many o f them were 
also placed in Palestine, Egypt, Africa and Mexico. 

Here in India we were able to organize for these children Elementary 
Schools in every settlement and one Central High School in Valivade
Kolhapur. Among these children we have a certain number of good and 
intelligent boys w~o show certain marks of vocation to the Priesthood. I 
do not need to say that it would be impossible for us to organize our own 
Serninary or place these boys in a local Seminary, because, from Your 
Excellency's personal experience, Your Grace knows the situation in India 
much better than I do. Bishops and Priests still speak about the splendid 
work for the Church Your Excellency has done in India during the years as 
Apostolic Delegate in India. 

Anxious to provide for the future of the children placed into my 
care I am kindly asking Your Excellency if it would be possible with the 
help of WAR RELIEF SERVICE - NATIONAL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE in 
Washington to: 
l. place Polish Boys - willing to study for the Priesthood - at the 

Polish Serninary in Orchard Lake, Michigan, 
2. obtain American Immigration Visas from the State Department in 

Washington, 
3. defray all expenses - including Tuition and Board at Orchard Lake -

from the funds of WRS - NCWC. 
Any help Your Grace could give to these good and intelligent orph~n

boys, saved in a miraculous way by the Polish Army after the deportation 
to Siberia will be very highly appreciated by the Polish Military Arch
bishop, by the undersigned Rector of the Polish Catholic Mission in India 
and by all children placed into his care who are imploring God Almighty to 
make their dreams a reality. 

Your Excellency may give the informations concerning this subject to 
my address in Bombay, given above, or to my Ecclesiastical Superior, The 
Most Rev. Archbishop Joseph Gawlina, Rubens . Hotel-Buckingham Palace Road, 
LONDON, S.W.l. England. 

With sentiments of highest esteem and sincerest gratitude, 
I have t h e h onour to remain, 
Your Excellency's humble servant in Chr i st, 

/Rev . Fathe r Kazimierz J . Bob r ows ki ,Ph . D. / 
Re c to r o f the Po l ish Cathol i c Mi s sion i n Indi a . 
Director of WRS - NCWC. 
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THE RECTOR 
OF THE 

POLISH CATHOLIC MISSJON 

IN INDIA 

L.Dz. lo6/44. 

Jego Ekscelencja 

ST. MARY'S HIGH SCHOOI-

BOMBAY. 10. 

dn. 10 maja 1944 

Najprzevlielebniejszy Ksidz Arcybiskup 
Biskup Falowy Hojsk Polskich 

Józef Gawlina, 

Rubens Hotel - Buckingharo Palace Road 
L O N D O N, S.l-7.1. - ENGLAND. 

Ekscelencjo. 
Najprzewieleb~iejszy Ksie Arcybiskupie. 

Doniós mi Ks.Praat Reginek z Jerozolimy, e Pan 
Minister ~tac~yk oraz jego koledzy w Londynie nie maj  zrozu
mienia dla projektów, które im przedstmviem, celem zabez
pieczenia przyszosci naszych polsl-::ich dzieci uratowanych 
z takim wielkim trudem po deportacji na Syberi. Syszaem, 

e kpili oni sobie z mego twierdzenia, e na mocy moich obli
cze dla nas dorosych niema widoków na rychy powrót do Kraju 
i dlatego naley ca nasz energi skonce · ntrowa na jaknaj
lepszem wychowaniu naszej modziey, któr w tym celu naleao
by przenie do Kraju, gdzie normalne ycie i wychowanie jest 
jeszcze moliwe. 

Skoro dl8 tych spraw w Londynie nie maj ani czasu ani 
zrozumienia, zwróciem si ze zgod Waszej Ekscelencji do 
J.E.Arcybiskupa Mo oney w Ameryce. Przy niniejszym zaczam 
odpis tego listu, który równoczenie wysyam do u.s.A. 

Uprzejmie prosz  Wasz Ekscelencj o askawe poparcie 
moich planów, gdyby w tej sprawie przyszo jakiekolwiek zapy
tanie z Washingtonu. 

Hszyscy Ksia Kapelani w Indiach, z którymi na ten 
temat rozmawiaem, zgadzaj si cakowicie na moje plany, celem 
umieszczenia naszych dzieci uratowanych z Rosji w Orchard Lake 
lub w jakichkolwiek innych szkoach w Stanach Zjednoczonych lub 
w Kanadzie. yczliwe ustosunkowanie si 1-laszej Ekscelencji do 
tej sprawy jest dla nas wszystkich zach t do dalszych wysików. 

Z wyrazami winnej czci oraz synmvskiego przywizania 
pozostaj, Haszej Ekscelencji 

Oddany suga w Chrystusie 

Ks. Kazimierz Bobrowski 
Rektor 

POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ 
w INDIACH 
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V1ker1ua& Oellere~ 
J.LJra.B1o~ PoJ.oweso 

Pr&ev1elebny Ka1~te Rektorze, 

Z polecenie J .Jtxeelencj1 Ke.Btekupo Poloweso przeeybna odp1e 

telesr-u Areyb.Mooney 'eso odnodnie atw116v przygotowawczych <1o 

teologU v Orcherc1 Loke. 

Proaz~ przeprawad.%.1<!' ankiet{li v od.pov1ec1n1cb oa1ec1lach 1 aby 

nie przeciga<! sprawy prosz~ porozumie<! sit z X.Pra::etem Ready, 

którego adres podsj~. 

O vynikacb ankiety pro&Z(Ii mnie sz~zegóovo povisd.amic:! abym 

ze swej a trony mÓ!!; zc1ac! relacj J .E<cellencj1 Ke .B1akupov1. 

Adres: Rt.Rev.Micb.eel J.R.EADY, 1312 Massachusetts Avenue, 

WASHINGTON, D. C. 

yczc Wam povod.zenia w pracy 1 bogo-

wieóstwa Boiego 

Od.dlny w Chrystusie Panu 

Ks.Praat Tcmaaz Reginek 
Wikariusz Generalny 

ODPI S DEPESZY 

J E X BISKUP POLOWY 

ARCHBISHOP MOONEY REQUESTS WE CONSULT YOU ABOUT STUDENTS FOR 
ORCHARD LAKE l PLAN PRESENTED BY FATHER BOBROWSKI HOPEFUL l PLEASE 
CABLE US GEOGRAPHIC LOCATION RESPECTIVE AMERICAN CONSULATES AND 
NUMBER OF STUDENr5 APPLYING AT EACH l ALSO YOU SHOULD INSTRUCT 
STUDENTS MAINTAIN CONTACT NEAREST CONSULATE PREPARE PERSONAL 
BIOGRAPHIC HISTORIES AND SECURE AVAILABLE VISA DOCUMENTS BIRTH 
POLICE CERTIFICATION l AND RECOMMENDATIONS FROM SUPERIORS l 
WASHINGTON WILL CONTACT CONSUL l 

21 czeJ"\\CB 1944 . 

MICHAEL J READY 

tepeozs v ~ yn < a do Bombeju c1Dis 6 poic1z • · 
1944 i zspissns j est " dzienniku Polak.iej 
Misji Katolickiej " Inc1iach pod Nr. 198. 

WAR RELIEF SERVICES - NATIONAL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE 
MOST REV. EDWARD MOONEY. ARCHBISHOP OF DETROIT 

N ATIONAL HUDOUARTERS 

MAUAC HUSn-TS A \1 ; 

WASHI"'GI'fON, D.C 

CHAIRMAN. BOARD OF TRUSTEES 

L.O N OON, CNGL.ANO CAI'Q , I:GVP'T 

ll . SHAGAiiiT &L OOI'Ut MA"Y'& HIGH -.;HOOt. 

.OM .. 'f' 10 (IHDIA) 

October 27, 1944. 

Mr . Litewski 
Consul General 
Bombay, India. 

Dear Sir : 

This is to inform you that the Rev. Father K. Bobrowski , 
Rector of the Polish Catholic Mission in India, is our represen
tative for India. We have given him the authority to handle all 
our affairs in that country. 

Any cooperation and courtesy shown the Rev. Father 
Bobrowski will be deeply appreciated by this organization . 
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Yours truly, 

A.J. Wycislo 
Field Director. 



C O P Y 

NATIONAL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE 

Right Rev. Michael Ready 
Genera Secretary 

Very Rev. Msgr. J. Carroll, S.T.D. 
Assistant Genera Secretary 

Dear Father Bobrowski: 

National Headquarters 
1312 Massachusetts Avenue, N.W. 

Washington, D.C. 

November l, 1944 

I have received your kind letter of October the ninth and have 
given the matter of the Polish students to come to the Serninary at 
Orchard Lake careful study. In reply may I say that the government 
regulations require that students admitted as such be at leat 15 years 
of age. The usual requirements also is that persons under 16 years of 
age must have the special consent of their parents or of someone qualified 
to act as their parents before visas may be granted. 

With regard to the minimum of education, they should have completed 
their elementary schooling and be ready to take up secondary studies. 

The students will need to have to present to the Consuls the 
following documents: 

l. Valid Polish passports 
2. Since you stated that the boys, having been deported to Russia, 

have neither birth nor police certificates, the Consuls would be 
able to waive these requirements. If possible, however, state
ments should be obtained from the nearest Polish representative 
covering to as great an extent as possible the facts concerning 
their births and good conduct. They should, it would seem, at 
least be able to obtain statements from the police where they are 
at present to the effect that there is notbing against them. 

With regard to the passage for the students, we would need to have 
full details concerning e ach boy. Apparently the boys a re very we l l 
situated as far as transportation is concerned since they would leave from 
Bombay. 

We have checked with the Immigration Service and find that St. Cyril 
and Methodius Serninary at Orchard Lake is already approved to receive 
foreign students. 

We assume that you, as soon as the students have been chosen, will 
cable the geographic location of the American Consulates at which the boys 
will appear and the number of students appearing at each Consulate, so 
that the necessary forms may be sent to the Consul for the students to 
supply the biographical data required. 

Archbishop Mooney is fully conversant with this proposal. In fact 
the Archbishop had endorsed it to the fullest extent and has directed us 
at N.C.W.C. to give the utmost aid in arranging for the students coming to 
the United States. 

Trusting that the above will be of help to you, and with every good 
wish for success in this important work, I remain 

The Rev. Casimir Bobrowski, Rector 
Polish Catholic Mission in India, 
St. Mary's High School, 
Bombay 10, India. 
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Very sincerely yours, 

1-1 Michael J. Ready 
Genera Secretary 



WAR RELIEF SERVICES- ATIONAL CATHOLIC WELFARE CONFERENCE 
MoST REV. EDWARD MOONEY. ARCHBISHOP OF DETROIT 

MTIONAL HEAOQUAftn-

l .. l, N........CMUSCTTII AV ; H .W . 

"'UMINO'TOH, D.C , 

CHAIRMAN. 80ARD OF TRUSTEES 

MAitV'S HIQIH SCHOOI. 

M)M .... VJD(IHCIA) 

Hr. 617/45 Bom.beJ 1 dni8 5 lipca 1945. 

Przev iele bn,y 
Ksif,dz Dyrektor A. W Y C I S L O 
Dyrektor Genereln;y VRS-IfC'lr«: oe 1-isebcSd. 
Sbagaret El Dorr 17, - ZIIIIIBlek 
K A I R Egipt. 

Pn.evielebn,y Kai~e Dyrektorze: 

Revi~uJe d.o svego pisu z dnia 29 marce br . Nr. 340/45 panewtam 
sw prO!f"tl((i o zaopiekowanie si przez WRS-~ Sierotallli Polskimi v 
Ind.iecb. Jest ich v teJ cbv111 600. 

Gdy legalne WadZe trac prawo opiekiwanta si sierotami po poleg
ych 1 WD(tczonycb Polakscb, tn.ebe 1m zapewni~ prawn, - raoral..n 1 lllll
terial..D opiek, aby ni.e wpady v rpce nievdcivycb opiekunów, którzy 
btd. si z vielk netarczyv01fc1 DoBrzucal1 . 

ProponuJ nastpujce rozllizsnie! 

1. legalne sc1optowsn1e "szystkichlub CZ(ufc1 nss:tycb sierót 
przez WRS - HCWC, lub za jeJ po!f~dn1ctvem przez ROdZiny Katolik6v 
Amerykadakic b.; 

2 . poczynienie usilnycb. stara, celem przewiezienie icb. do 
Stanów lub do Kansdy. 

Jestem ~vied, te Katolicy Ameryluniscy bd mogli v ten sposób za
opiekova~ sitt gerstk. naszych dzieci. 

Prosz take przyneglid' spraw wysania 45 chopc6v z Indii do 
Seminerium DJ.chovnego v Orcb.ard Lake; po vyll::raniu spisu cbopc:óv orez 
ich szczeg66v ~rsonsl.nYch nie mam Od Msgr. Ready adnej OdpoviedZL 

Prosz sprawy te uwaac! jako bardZo wane 1 bardzo pilne, a sw 

przycbyl.n Odpaviedi prosz mi zakcmunikovac! telegraficznie. 

.cztt jaknajserdeczniejsze pozdrowienia . 

Oddany v Ch.ryetusie 

Ks . Kazimierz Bobrowski 
Rektor 

POUiKI&J MISJI KATOLICKIEJ 
v lliDIACH 

THE FOREIGN SERYJCE 

OF THE 

UNITED STATES OF AMERICA 

AMERI CAN CONSULATE 

Bombay, India, November 30, 1944 . 

The Reverend C. Bobrowski, 

Sir: 

Delegate of the Polish Mil itary Bishop, 
Rector of the Polish Catholic Mission in India, 

St. Mary's High School, 
Bombay 10. 

Reference is made to your call at this Consulate this morning 
regarding vis as as studen ts for seventy- fi ve Pol ish orp_han boy s . 

The information you naw have on each boy is nearly sufficient 
for the BC application forms and it is believed that th,e only sup
plementary information you will need to obtain is the names and 
addresses of the bratbers, sisters and motbers o f the boy s . 

There is a possibility that when Visas are authorized for these 
boys they may be visas as visitors for which birth certificates or 
documents in lieu thereof will not be required . It is suggested, 
therefore, that you take no furtber action regarding the evidence of 
birth o f the boy s until you he ar furtber from this Consulate. 

In view of the comparatively large size of this party, it is 
believed that it would be preferable for the Consulate in Karachi 
to issue the necessary visas to the boys who are in that city. How
ever, you may have the Department o f S ta te s end the authorization 
to this Consulate, and we will be glad to inform the Consul in 
Karach i. 

lf for any reason it would be preferable ar more convenient 
for those naw in Karachi to ·apply for their vis as in Bombay, they can 
o f course obtain their vis as here, but as you were informed this 
morning, it takes about an hour to issue each visa and if this office 
bas to issue all of the visas for this party, it might take several 
weeks . 

Capy to: 
American Consulate, Karachi. 
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Very truly yours ,_ 

For t he Consul in .Charge: 

1·1 George D. LaMont 
American Consul 



Sprawozdanie Ks. Bobrowskiego 

(Ze stara o wyjazd chopców polskich z Indii 
do Seminarium Duchownego w Orchard Lake, 
Michigan U.S.A.) 
(Kopia z 12 wrzenia 1945 roku-Bombaj, Indie) 

Dnia 6 padziernika 1944 otrzymaem odpis 
depeszy J.E. Ks. Arcybiskupa Mooney do J.E. 
Ks. Biskupa Gawliny w sprawie moliwoci wy
jazdu chopców polskich do Seminarium Du
chownego w Ameryce. Tego samego dnia pis
mem Ks. Praata Reginka otrzymaem polecenie, 
aby przeprowadzi ankiet wród polskich Osie
dli w Indiach, ilu chopców jest gotowych na wy
jazd celem przygotowania si do stanu duchow
nego do pracy po wojnie w Polsce. Ks. Praat 
Reginek, Wikariusz Generalny J.E. Ks. Bisku
pa Polowego poleci mi take, abym dla zyska
nia na czasie wszed w osobisty bezporedni kon
takt z Konsulatem Amerykaskim w Bombaju, 
oraz z Monsignorem Ready w Waszyngtonie. 

Natychmiast rozesaem okólnik do wszyst
kich Ksiy Kapelanów w Indiach z prob o 
wybranie odpowiednich kandydatów ze swoich 
Osiedli ; zwróciem si take pisemnie i oso
bicie do Konsulatu Amerykaskiego w Bom
baju z zapytaniem, jakie formalnoci trzeba wy
peni, aby uzy ska wiz amerykask; zwróci
em si take natychmiast do Msgr. Ready w 
Waszyngtonie z zapytaniem, jakie warunki 
(wy ksztacenie - wiek) s wymagane do przy
jcia do Seminarium Duchownego w Orchard 
Lake. 

N a okólnik rozesany do Ksiy Kapelanów, 
którego odpis posaem take do wiadomoci na
szym polskim placówkom w Indiach (Konsulat 
Generalny R.P. w Bombaju, Delegatura MP i 
OS w Bombaju, Delegatura WR i OP w Bom
baju) - otrzymaem zrazu 75 zgosze. 

N a pismo do M s gr. Ready otrzymaem w 
styczniu 1945 odpowied z podaniem warunków. 
Minimum wieku zostao ustalone na lat 15; wo
bec tego z 75 zgoszonych kandydatów pozdsta
lo tylko 41; podaem natychmiast telegraficznie 
ilo gotowych do wyjazdu kandydatów, a listem 
lotniczym podaem imienny spis, oraz wszy
stkie szczegóy, które zdoaem zebra o ka
dym z kandydatów. 

W lutym dla 41 zgoszonych chopców rozpo
czem starania o wystawienie polskich paszpor
tów. 

Gdy do lipca 1945 nie miaem adnej odpo
wiedzi z Ameryki na moje pismo, wysaem de-
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pesz z zapytaniem, czy wyjazd do Ameryki jest 
nadal aktualny. Otrzymaem dnia 7 sierpnia br. 
nastepujc depesz: 

"State Department authorised by Airgram 
American Consul Bombay issue 41 visas 
Polish Seminarians. Cook Agency cabling 
Bombay Representative report transporta
tion facilities suggesting troop class re
servation financing complete here. If larger 
group secures visas and transportation 
cable me for depositing additional costs." 
- Monsignor Howard Carroll -
Zwróciem si natychmiast do Konsulatu Ge

neralnego R.P. w Bombaju o pieszne wysta
wienie paszportów, o które prosiem ju przed 
szeciu miesicami. Napotkaem na wiele trud
noci. Cho formularze paszportowe byy przez 
kadego chopca wedug otrzymanych z Konsu
latu wskazówek poprawnie wypenione, Konsu
lat zada dodatkowych dokumentów od kade
go z chopców; podanie miejsca, gdzie przebywa
j rodzice; ten warunek zosta speniony, za

dano pozwolenia rodziców dla kadego chopca; 

gdy te pozwolenia dostarczyem, wysunita zo
staa trudno, e nie wszystkie pozwolenia 
brzmi jednakowo i e nie ze wszystkich poz
wole wynika, e rodzice pozwalaj chopcom na 
wyjazd do Ameryki celem wstpienia do Semi
narium Duchownego. Z tych i rónych innych 
trudnoci natury formalnej, wysuwanych kolej
no przez urzdników i polecenia samego p. Li
tewskiego przekonaem si, e p. Litewski chce 
jak najwiksze czyni trudnoci chopcom; chce 
wyjazd jak najbardziej opóni lub nawet go 
uniemoliwi. Speniem jednak wszelkie kolej
ne zadania naszych wadz, aby przez to nie na
raa chopców naszych na dugie czekanie. Tru
dno jednak zapomnie osawionego "urzdole

nia". Okazao si potem, e paszporty . polskie 
nie s wcale potrzebne i e trud powicony na 
ich zdobycie by daremny. 

Dnia 20 sierpnia otrzymaem zawiadomienie 
z Konsulatu Amerykaskiego w Bombaju, e 
zapowiedziana depesza Msgr. Howard Carroll, 
do Konsulatu nadesza. W kilku dugich kon
ferencjach z Konsulem Amerykaskim omówi
limy i ustalono sposób postpowania przy u
dzieleniu wiz i przy zaatwieniu wszystkich for
malnoci z tym zwizanych.· 

Chopcy ze wszystkich Osiedli musz przyje
cha do Bombaju i stawi si przed wyjazdem 



osobicie w Kon'sulac'fu Amerykaskim. Kon
sulat Amerykaski moe zaatwi codziennie 
tylko piciu chopców. 

Zawiadomiem Ksiy Kapelanów, podzie
liem wszystkich chopców na grupy po piciu i 
kolejno kadego dnia zorganizowaem ich przy
jazd z Osiedli do Bombaju w tygodniu od 3 do 
8 wrzenia. 

Kady z chopców musia przedoy w Kon
sulacie Amerykaskim metryk urodzenia w 
dwu egzemplarzach, pozwolenie rodziców, oraz 
siedem fotografii. 

Dlatego, e nasi chopcy zasadniczo metryk 
urodzenia nie maj uzgodniem z Konsulem A
merykaskim, e zamiast metryki dostarcz akt 
znania podpisany wobec Ksidza Kapelana i dwu 
wiadków. Ten zastpczy dokument spisany w 
Osiedlach po polsku zosta przeze mnie za zgo
d Konsulatu Amerykaskiego przetumaczony 

na jzyk angielski. 
Jednolit formuk pozwolenia rodzicielskie

go po angielsku ustaliem z Konsulem Amery
kaskim i gotowe formularze rozesaem do O
siedli do podpisania przez rodziców i opiekunów 
w obecnoci Ksidza Kapelana i wiadków. Wzór 
tych dokumentów zaczam. 

Fotografie, które trudno byo zrobi w O
siedlu, zostay zrobione w Bombaju natychmiast 
po przyjedze chopców. 

W tygodniu od 3 do 8 wrzenia wszyscy 
chopcy przyjechali do Bombaju. Bilety kolejo
we opacia Agencja Cook w Bombaju, z której 
Dyrektorem miaem na ten temat cay szereg 
konferencji. 

Chopcy zamieszkali czciowo w St. Mary's 
High School, czciowo w Polskim Domu Kato
lickim (Placówka WRS-NCWC). 

Kada grupa chopców (5) przebywaa w 
Bombaju dwa dni; pierwszego dnia zrobiono fo
tografie i zaatwiono w Konsulacie Ameryka
skim wszystkie formalnoci wizowe; drugiego 
dnia odbyy si badania lekarskie dla kandyda
tów. 

Osobicie byem przez cay tydzie w Konsu
lacie Amerykaskim, aby tumaczy pytania i 
odpowiedzi i pomaga przy wypenianiu formu
larzy wizowych. 

Na dworcu chopców przyjedajcych przyj
mowa p. Golczyski; on take ich prowadzi 
natychmiast do fotografa i odprowadza na 
przygotowane kwatery. 

Do lekarza na badania prowadzi chopców 

p. Bidakowski, który przyjecha z pierwsz gru
p chopców z Osiedla Valivade-Kolhapur ja-

ko opiekun. 
Przy pomocy tych Panów w cigu tygodnia 

wszystkie formalnoci zostay sprawnie zaat
wione. 

Dlatego, e na skutek depeszy Arcybiskupa 
Roberts do Kaira i Waszyngtonu (w maju tu 
przed jego wyjazdem z Bombaju) nie mam 
funduszów na prace WRS-NCWC, z których 
mógbym pokry wszystkie koszta zwizane z 
wysaniem chopców do Ameryki, dlatego, e 

tutejsze placówki polskie odmówiy udzielenia 
jakiejkolwiek pomocy na wyjazd chopców 'do 
Ameryki, dlatego, e nie posiadam take oso
bistych swych oszczdnoci, gdy wszystko wy
daem na prace wietlicowe wobec wstrzyma
nia dopywu gotówki, aby nie likwidowa roz
pocztej pracy, dlatego, e od trzech miesicy 
jestem pozbawiony poborów i wszelkich rod

ków do ycia, byem zmuszony na opacenie 

pobytu chopców w Bombaju zacign poyczk 

u Ojców Jezuitów w sumie RS 1.800. - Z tej 
sumy opaciem wizy amerykaskie po RS 33. 
- 12 (10.-Dol.) za wiz na jednego chopca, 
badanie lekarskie po RS 10. - od chopca, fo
tografie RS 220. - dla wszystkich chopców, 
oraz utrzymanie i przejazdy w Bombaju. 

Po zaatwieniu formalnoci wizowych chop
cy wrócili do Osiedli. Chopcy z Karachi zaat
wiaj formalnoci wizowe w Konsulacie Ame
rykaskim w Karachi. Ksidzu Jankowskiemu 
posaem odpowiednie wskazówki, wszystkie do
kumenty, oraz RS 500. - na opat wiz, leka
rza i inne wydatki. Z Karachi wyjeda ogóem 

8 chopców. Byo ich wicej, ale w kwietniu 
odchodzi z Karachi transport do Afryki i 10 
chopców, którzy si zgosili do Seminarium 
Duchownego i dla których przyszy imienne wi
zy wyjechao z. rodzicami do Afryki. Gdybym 
wiedzia na terenie którego Konsulatu Ame
rykaskiego ci chopcy w Afryce przebywaj, 
mógbym poprosi tutejszy Konsulat Amery
kaski, aby przesa do tamtejszego Konsulatu 
Amerykaskiego nazwiska chopców, dla któ
rych State Department w Washingtonie wyda 
tutejszemu Konsulatowi polecenie wydania wiz. 
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Obecnie mam cay szereg konferencji z Dy
rektorem Agencji Cook, celem przygotowania 
przejazdu do Ameryki. Wypeniem ju wnioski, 
o przyjcie na statek w czterech egzemplarzach 
dla kadego kandydata. Jak zostaem poinfor
mowany wyjazd ma nastpi pod koniec bie
cego miesica; dokadna data jednak jeszcze 
nie jest ustalona. Dowiem si o niej na kilka 
dni przed wyjazdem, aby cign wszystkich 



chopców z Osiedli do Bombaju, postara si 

dla nich o wizy wyjazdowe z Indii i zaopatrzy 
w odpowiednie ubranie na drog. 

Dlatego, e Delegatura MP i OS odmówia 
wszelkiej pomocy przy zaopatrzeniu chopców 
w odpowiednie ubranie, czyni w tej chwili sta
rania na wasn rk, aby nasi chopcy po dro
dze si nie przezibili i nie rozchorowali. Dzie
ci pod wzgldem ubraniowym s bardzo skrom
nie zaopatrzone; posiadaj tylko ubrania tropi- · 
kalne, gdy innych w tutejszym klimacie nie 
potrzeba; maj tylko krótkie drelichowe spo
denki i koszulki i to bardzo czsto dobrze pod
niszczone. W takim stroju ich przecie wysa 

nie mona, tymbardziej, e zblia si zima i po 
drodze na morzu moe by zimno. 

Ojcowie Jezuici, u których mieszkam, posta
nowili da na ubranie chopców poyczk; przy 
ich pomocy i ich wpywach otrzymaem take 

przydzia odpowiednich materiaów po kontrolo
wanej cenie; ubrania dla chopców bd uszyte 
w Osiedlach przy pomocy rodziców i opiekunów 
naszych, którzy na pokrycie kosztów uszycia na 
apel Ksiy kapelanów zoyli odpowiednie o
fiary. 

W ten sposób mimo braku pomocy i zrozu
mienia ze strony wadz, którym opieka mate
rialna nad naszymi dziemi zostaa powierzona, 
a przy pomocy Ojców Jezuitów Hiszpaskich i 
innych ludzi ofiarnych, chopcy nasi dobrze za
opatrzeni na drog wyjad do Seminarium Du
chownego w Ameryce w kocu biecego mi

sica. 

Oto imienny spis kandydatów, którzy ju 
otrzymali wizy amerykaskie. 
Z Osiedla Polskiego V ALIV ADE-KOLHAPUR: 

l. Baranowski Julian, 2. Baniowski Józef, 
3. Borkowski Piotr, 4. Dubis Marian, 5. Gole
niowski Ryszard, 6. Gobiowski Alfred, 7. Je-

ziorski Zygmunt, 8. Kamiski Mieczysaw, 9. 
Królik Hilary, 10. Kwiatkowski Kazimierz, 11. 
Lichodziejewski Czesaw, 12. Maksymów Józef, 
13. Ramotawski Tadeusz, 14. Rataj Tadeusz, 
15. Rkawek Janusz, 16. Skowroski Kazimierz, 
17. Sukiennik Mieczysaw, 18. Walawender An
toni, 19. Witaszek Zdzisaw, 20. Wodkowski 
Stanisaw. 

Z Osiedla Dzieci Polskich 
BALACHADI-JAMNAGAR: 
21. Piekarski Stanisaw, 22. Nagrocki W-ac

aw, 23. Jaboski Julian. 
Z Obozu Przejciowego "Country Club" w 

KARACHI: 
24. Baczyski Kazimierz, 25. Derecki Jan, 

26. Doyski Józef, 27. Glejf Robert, 28. Ku 
Mieczysaw, 29. Swatek Franciszek, 30. Tubie
lewicz Bogusaw, 31. Wajda Edward. 

Depesza z dnia 5 wrzenia "ACCOMP ANY 
THE BOYS TO ORCHARD LAKE" - Ks. 
Praat Reginek poleci Ks. Kazimierzowi Bo
browskiemu odwie wyej wymienionych 31 
chopców do Ameryki, a Konsul Ameryk. udzie
li wizy. 

A SUCCESSFUL VOYAGE 
1945 - LOG 

Calcutta - New York 
Departed Calcutta 
Arrived at Colombo 
Departed Colombo 
Passed Socotra Is. 
Entered Red Sea 
Entered Suez Canal 
Departed Port Said 
Passed Malta 
Passed Gibraltar 
Passed Azores Is. 
Docked New York 

Oct. 27 
Oct. 30 
Oct. 31 
Nov. 4 
Nov. 6 
Nov. 9 
Nov. 9 
Nov. 12 
Nov. 14 
Nov. 17 
Nov. 24 

Along ways of peace and prosperity, may the Almighty and merciful Lord lead you, 
a.nd may the angel Raphael accompany you on your journey. 

So may you in peace, health, and joy return unto your own. Itinerarium 
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PRZYJAZD GRUPY 31 CHOPCÓW 
Z INDII DO AMERYKI 

Statek amerykaski U.S.S. GENERAL M.B. STEWARD
.\.P-140, którym wyjechalimy z Kalkuty dnia 26 padziernika 
1945, przyby do Nowego Yorlm dnia 24 listopada rano. Statek 
wszed do portu o godz. 10-tej. 

Nasza grupa miaa wysiada, wedug uprzednio ustalonej 
przez Kapitana Statku kolejnoci, dopiero po poudniu o godz. 
16-tej. Mielimy wszystko gotowe i czekalimy na :nasz kolej. 

Nagle- zaraz po dobiciu dobrzegu-zjawi si na statku 
Rektor Seminarium Duchownego w Orchard Lal{e Ks. Szumai 
wraz z Ks. Kubikiem i przynaglili nas do natychmiastowego 
wysiadania na ld. Zmian kolejnoci w ustalonym uprzednio 
porzdku wyldowania uzyskali od odpowiednich wadz. 

Po szybkim zaatwieniu formalnoci celnych i paszporto
wych wysiadamy na ld. Na poegnanie dla zaogi statku i 
dla onierzy amerykaskich, z którymi w cigu miesicznej 

podróy dobrze nam byo, zapiewalimy Hymn- "Jeszcze 
Polska nie zgina" i "Boe co Polsk". 

Przygotowanym autobusem przejechalimy do Hotelu Me 
Alpin, gdzie przygotowany by obiad dla wszystkich chopców. 
W cig·u obiadu przemawia witajc przybyych chopców, p. 

Minister STRAKACZ, Ks. Praat daa z Detroit, oraz K~. 
Proboszcz Karpiski z Nowego Yorku. Imieniem chopców od
powiedzia Ks. Bobrowski dzikujc za mie, niespodziewane 
przyjcie, oraz dzikujc tym wszystkim, którzy do przyjazdu · 
chopców si w jakikolwiek sposób przyczynili. 

Po udzieleniu wywiadu przedstawicielom polsldej nowojors
kiej prasy, przejechalimy autobusem na stacj kolejow, do 
pocigu do Detroit. Nowy York opudlimy tego samego dnia. 

Po caonocnej podróy przybylimy do Detroit rano o godz. 
7:30. Na dworcu czekao okoo 200 oRób, aby nas powita. 
Chopcy odpiewali "Jeszce Polska nie zgina" i "Boe co 

Polsk" i autobusem zostali przewiezieni do Domu witej 
Elbiety, gdzie odbyo si niadanie, z udziaem Duchowiestwa 

miejscowego i przedstav~~-icieli licznych organizacji polsldch. 
O godz. 10-tej odbyo si uroczyste naboestwo z asyst, 

które celebrowa Ks. Praat daa. Kazanie okolicznociowe 
wygosi Ks. Bobrowski. Po naboestwie w miejscowej szkole 
kolonia polska w Detroit otoczya chopców i zasypywaa ich 
tysicznymi pytaniami przebiegu podróy, o yciu Polaków w 
Indiach, o tragicznych przejciach w Rosji. . . 

Okoo poudnia chopcy wyjechali autobusem do Orchard 
Lake, gdzie okrzykami nastpio powitanie miejscowych studen
tów i kleryków. 

Zadowoleni i umiechnici zabieraj si do nowego ycia i 
staraj si dostoRowa do zmienion~rch warunków i otoczenia. 

Ks. K . Robrowski 
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URATOWANI z PIEKA BOLSZEWICKIEGO 

31 chopców polskich, ewakuowanych z Rosji do Persji, a nastpnie do Indii, przybyo w ub. niedziel do ,Detroit by 
ksztaci si w Seminarium Polskim w Orchard Lake. 

APEL KSI~DZA REKTORA SEMINARIUM 
POLSKIEGO DO CAEJ POLONII 

RODACY: 

Z pomoc Komitetu Biskupów sprowadzilimy do 
na.szej szkoy 31 chopców polsktch z obozów uchod
czych w Indiach. Tuali si oni sze lat· po Sybirze i 
innych czciach Rosji. Dwa lata temu dostali si ci 
chopcy przez Persj do obozów polskich w Indiach. 
Sprowadzilimy t gromadk dzieci do nas, by da im 
nietylko nauk ale i dom ojcowski. Wróc kiedy do ro
dzinnego kraju, by tam zaj miejsce tych, których 
wróg kul i godem wyniszczy. 

Zasoby jednak naszej szkoy s za mae, by tego do
kona i dlatego musimy polega na dobrym i ofiarnym 
sercu caej Polonii. Wydatki poczone z przyjazdem 
tych thopców pokry Komitet Biskupów, i w dodatku, 
tego roku chtnie pokryje wydatki najkonieczniejsze, 
cile szkolne. Mamy nadziej, e Rada Polonii nam 
dopomoe w zaopatl-zeniu ich w odpowiednie ubrania. 
Do regularnych opat studenckich, szkoa nasza musi 
dodawa okoo 250 dolarów rocznie do kadego studen
ta tutaj si znajdujcego, a razem ta ofiara z naszej stro-
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~Y wynosi okoo $70,000.00 rocznie. Suma ta jest teraz 
powikszona przez nowo-przybyych z Indii. 

Czy Polonia nam dopomoe wychowa tych chop
ców? Czy Polonia dopomoe nam sprowadzi i wycho
wa wicej modziey polskiej .znajdujcej si jeszcze 
w Indiach, w Afryce i innych uciach wiata? U fam , e 
ta naglca sprawa ley na sercu kadego dobrze myl
cego Polaka. Jednak pamita musimy, e wydatki bd 
ogromne - nie setki, lecz tysice dolarów. 

Apeluj wic do wszystkich organizacji, towa
rzystw, bractw i klubów, by nam dopomogy. Apeluj 

db serca kadego Polaka. Wysili si musimy tak, by 
sprawa dobrze rozpoczta nie bya zaprzepaszczona. 

Ofiary mona zoy albo na rce Ks. Pralólta da
y, proboszcza przy parafii Wniebowzicia Naj. Maryj i 
Panny w Detroit, Michigan, albo przysa wprost do 
Seminarium Polskiego w Orchard Lake, Michigan, na 
rce Ks. Rektora Edwarda Szumala, albo we wasnej 
parafii na rce swego Ks. Proboszcza. 

KS. EDWARD SZUMAL, 
Rektor Seminarium Polskiego, 



The greatest of adventures 
are experienced in the soul of man, 
not across oceans or deserts. 

Polscy Studenci 
UWAGI REKTORA 

Uwagi te pisz, jak mówi, s iedzc na \\'a
lizce. Za godzin wyjedam z K s. p r aatem 

dal do Nowego Jorku na spotkani e 31 
polskici1 studentów przybywajcych z Indu 
na studia do naszego zakadu. J ee l i wszyst
ko pójdZie wedrug planów, to przyjedziemy 
z nimi do Orchard Lake w niedzi el rano, 
25 li stopacla. Studentom towarzyszy w po-

Kazimierz Bobrowski, rektor katolick iej placówki i 
·u. Sprowa.Jzenie t_vch studentów dokonane byo 

Komitetu Biskupów i Ligi Katolickiej. Z mnó
sz<:ze.~ó·ów polczon 

f K 

Witay ich serca. Na stacji w De
troit wylega dosownie caa Polo
nia. zy w oczach. Pacz starsi, 
pacz niewiasty, pacz ksia. Na
patrzy si nie mog na te powe 
gówki, na te sierotki, na tych cu-
d - ' · '----- ~- ..., ! l .,...<n 

tr. 

Tbe' boys' trbula.tlon &tarted 
In 1939 wben Poland was over· 
nm, fint by the N azs and then 
by the Russlans. They were 
obunted to Slbea. 

wywoono ich z Polski na wsChód, 
bylo ich w rodzinie po siedem, po 
osiem, po dziesi osób. Dzi zostao 

dwoje, troje najwyej, czasem tylko 
ten jeden chopak. Zosta za to na 
chlub rodziny i naredu - dziecko 
dobrze wychowane, powaZne, grzecz
ne, wszystkich sobie ujmujce. 

ZA PODRó SZCZJ;LIW  ... 
DZIJ;KI CI BOE! 

GATHERED in Assumption Church, they offered fervent prayers for their deliverance 
from oppression, hate and· fear. 
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W padzierniku 1946 roku do Or= 
chard Lake przybya dodatkowa 
grupa "Chopców z Polski". Ozie= 
siciu tych modzieców przeszo 

przez koncentracyjne obozy nie= 
mieckie. 

Ksia: Jerzy Kimas i Kazimierz Krysiak przybyli do 
Orchard Lake w 1948 r. jako klerycy. 
Ks. Krysiak z Katowic zabawny dowcipni i humO= 
rysta o czym przemawia Ks. Klimas: - Nie mog si 

ze miechu powstrzyma, czsto te musz oczy z 
radoci ociera. 

Ryszard Kamiski Ks. P. Sanczenko, 

W latach 1946=50 do Orchard Lake przybyway 
dodatkowe kadry polskich chopców - z Niemiec, 
Islandii, Meksyku, Woch, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Bliskiego Wschodu. Nie wszyscy z nich korzystali z 
pomocy Komitetu Biskupów i Ligii Katolickiej. Cz 

z nich zespolia si z grup przyby z Indii. W la= 
tach formacyjnych liczba czonków "Koa Chopców 
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Bruno Kaczmarczyk 

Z Santa Rosa (Meksyk) przybyli 
do Orchard Lake: Jan Kramek, 
Leopold Ciaso i Zygmunt Nie
tuby. 

Przystpny "RY" - Harcmistrz z Valivade 
przyby do O.L. w styczniu 1950 r. - Cze 

CHOPCYI -Cz Druhu! •.. Rycerzu!.·· 
Doktorze l . . . Praacie l ... 

z Polski" nie przekroczya cyfry 47. Nie wszyscy 
chopcy, tak z grupy oryginalnej, jak i przybyszów 
póniejszych nale do Rycerzy Dbrowskiego. 

Nie wszyscy zreszt Polacy pojmuj i interpretuj 
jednakowo dzieo Ksidza Dbrowskiego. Nie wszy= 
scy wic s zdolni by Rycerzami Jego IMIENIA. 



John C. Ray 

Law Office - Lafayette Building 

Detroit, Michigan 48226 

SAGA OF THE 
D.BROWSKI KNIGHTS 

Due to the generosity of Orchard Lake Sern
inary and benevolence of Polish refugee organi
zations and individuals, some 101 young Polish 
men and boys were admitted to the United 
States as students in 1945-6 from various coun
tries in Europe and other areas wherever they 
had been able to escape. 

Their admission to the United States as 
students was indulged in compassionately by 
the authorities. Under the immigration laws 
that existed at the time, it was impossible to 
proceed in the normal, prescribed manner as 
diplomatic relations with Poland on such mat
ters did not exist. Those who were admitted 
could not expect any assistance from Poland. 
They were refugees. Hence, the niceties of the 

law's requirements was purposely ignored to 
meet a desperate situation. 

The important thing after admittance was 
that all of the young men and boys actually 
should attend school and Orchard Lake Serni
nary extended itself most generously to pro
vide Iiving quarters, books, tuition, etc. Of 
course, there was help from the church and 
Polish individuals, fraternal, social and refugee 
organizations, but it was Orchard Lake that 
mothered this brood of confused, worried, horne
less refugees and gave them a haven and a 
hope of a future in this country. 

Alas, they could not stay in the United 
States permanently as students. Under the 
law, eventually they would have to return to 
Poland. The prospect of this eventuality was 
frightening to most of them because of loss of 
parents and homes due to World War II. Then 
there also was the fear of the persecutions from 
the Communist govemment which ruled Poland 
after the war. 

Congress was pressured to enact laws to 
enable these refugee displaced persans to set 
up permanent residence in the United States. 
The Displaced Persons Act of 1948 was the 
result. Under this law the gates were opened 
to many displaced persons who were scattered 
over the world and Iiving impermanently as 
wards of refugee organizations in sympathetic 
host countries until their permanent status 
could be resolved. The law also provided means 
for adjusting the status of displaced persons 
who already were in the United States under 
ternporary expedients and guises, such as stu
dents. 

To process the 100 odd Polish young men 
and boys that entered in 1945-6 required a 
tremendous amount of lega and school admi
nistrative detail under the immigration laws. 
Although the authorities were sympathetic, 
nevertheless, compliance with the existing laws 
and regulations was required. This continued 
until steps could be taken under the Displaced 
Persons Act of 1948 to make permanent the 
residence of the group. Ali in all, the efforts 
expended in the project were worthwhile as 
the beneficiaries, in the main, have hecorne fine, 
grateful additions to the citizenry of the United 
States and credits to Polonia. 
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Ks. Praat 
Aleksander Cendrowski 

The Msgr. Cendrowski's 
Account 

Msgr. Edward Swanstrom and Msgr. Aloysius Wyciso (now 
Bishops), who were Directors of the American Bishops' Relief in 
Europe were first to take note of the Boys in the Camp at Karachi, 
India. These boys were directed by Father Bobrowski. They got 
in touch with Archbishop Edward Mooney, Archbishop of Detroit, 
w ho was President of the American Hierarchy. Cardinal Mooney 
referred the matter to Bishop Stephen W oznicki, w ho in turn con
tacted Msgr. Ladislaus Krzyosiak, Rector of the Orchard Lake 
Schools. It was decided to bring the boys to the U.S. under the 
sponsorship of the American Bishops' Relief. Msgr. Krzyosiak 
agreed to give complete care to the boys at Orchard Lake. 

In the summer of 1943, Msgr. Krzyosiak became seriously ill 
and was forced to resign from his post. Msgr. Edward Szumai was 
installed as the Rector in October, 1943, and graiously consented 
to continue the efforts of Msgr. Krzyosiak to bring the boys to 
O.L. In early November, 1945, we were notified by Bishop Woznicki 
and Cardinal Mooney that arrangements were completed and the 
boys should arrive at the end of the month. 

The Board of Directors of the O.L. schools, headed by Mr. 
John Wysocki, through the efforts of Msgr. Vincent Borkowicz 
and Msgr. Adalbert daa decided to give complete care and edu
cation to the boys and leave it up to them into what profession, 
if any, they wished to enter. 

The boys arrived in the U.S. around Thanksgiving, 1945. O.L. 
prepared itself to give complete care. Bishop W oznicki obtainerl 
from the Bishops' Committee a grant of $100,000.00 for this pur
pose. 

Credit must be given to Msgr. Vincent Borkowicz, Msgr. Adal
bert daa, Father Ladislaus Krych, Father Simon Kilar, Mr. 
John Wysocki for their tremendous efforts to assure total edu
cation. Mr. John Ray, Assistant U.S. Attorney, sacrificed much 
time and money (over $16,000.00) in fees to assure the lega stay 
in the U.S. for the boys. 

1946 - Ksia: E. Szu mai, K. Bobrowski 
W. Krzyosiak , W. Jasiski , W. daa. 

Most Reverend 
Stephen S. Woznicki, D.D. 

His Eminence Edward Cardinal Mooney 
ARCHBISHOP OF DETROIT 
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Ks. Edward Popielarz, proboszcz para= 
fii w. Józefa w .Pontiac, byy dyrektor 
Funduszu Chopców z Polski. Fundusz 
ten jest dzisiaj rozcignity na szero= 
k skal krajow pod nazw Funduszu 
Przyjació Seminarium i przynosi insty= 
tutom naukowym w Orchard Lake po= 
wa:tne zasoby finansowe. Pierwszy apel 
przyniós $18,000. - Z kadym rokiem 
cyfra rosa , a rok fiskalny 1969=70 przy. 
niós ponad 158,000 dolarów. 

FATHER POPIELARZ MAKES AN OBSERVATION 

The Drive was originally started by Msgr. daa, in 
preparation for building up fundsin order to keep the newly
come refugee boys to Orchard Lake Schools, to complete 
their studies. It was a gradual thing, however, the faculty 
members, the rector, the procurator, as well as many stu
dents and Chopcy z Polski themselves have been cooperating 
in this fund. There was no automation, whatsoever, at that 
time and even the envelopes had to be addressed by hand 
and the stamps placed by hand. 

The Drive initially brought in approximately $18,000 
and from year to year, as the methods improved, the Drive 
kept on increasing. After we acquired enough money to 
take care of the boys, I saw a chance to broaden the appeal 
for the whole serninary and of course, the friends were of 
great help. lf it weren't for them, Orchard Lake would 
collapse. Y es, Chopcy z Polski were a burden to Orchard 
Lake, but, at the same time, they were a blessing to this 
institution which started a new era of appeal for public 
support to educate young Polish-American boys in all three 
schools at Orchard Lake. 

FRIENDS OF THE O .L. SEMINARY 
By far the most important fund r i s in g medium 

currently in operation a t St. M ary's is the "Friends of 
the O rchard Lake Seminary," whir h was organized in 
1948 and now conducts the a l! important annual mail 
drive. In four short years the "Friends," as they are 
populad y referred to, have grown immeasurably in 
scope and importance. T hey have brought not only fi 
nancial aid, but as their very title suggests, they have 
also macie many new fr iends for the Orrha rd Lake Sem
inary, a friendship whir h stems from the realization 
that a Catholic Serninary is in a sense a sweet burden 
to be carried by cach a nd every Catholic. 
Sittin g: T. Ramotowski, Filing ; and F r. E. Popielarz, D irector. 
S tanding : J. Sadowski, Circulation; and C . K wia tkowski, M ai

ing. 
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HARCERSTWO-POSTA W A-NOWY OKRES 

Wyjazd "Chopców z Polski" z obozów u
chodczych z Indii do Stanów Zjednoczonych
do jakiego legendarnego ORCHARD LAKE
by wielkim wydarzeniem. Cay obóz przeywa 
to dogbnie. To bya jaka wyprawa po zote 
runo. Mówio si, e to moe przyszli ksia. 
Wród nich wikszo naleaa do harcerstwa. 
Naleenie do druyny byo wyrónieniem, wy
magao od modzieca trzymania si "Przyrze
czenia i Prawa Harcerskiego" i pracy nad so
b. Opucili chopcy Indie zorganizowani, ja
ko druyna harcersk, a opiekunem by ks. 
Kazimierz Bobrowski kapelan Z.H.P. 

Nigdy nie zapomn chwili wyjazdu z Kolha
puru "'Chopców z Polski". Ogromnie duo 

ludzi wraz z wadzami obozowymi przybyo po
egna odjedajcych. Pamitam, jak Antek 
W. wychodzi z pocigu i prosi mnie, abym ·go 
dopuci do przyrzeczenia harcerskiego. Mia 

wol suby harcerskiej. Zoy na moje rce 
sowa przyrzeczenia: "Mam szczer wol suy 

Bogu i Polsce, nie chtn pomoc blinim i by 
posuszny Prawu Harcerskiemu". Krzy har
cerski mu wrczyem i serdecznie ucisnem. 

Z Orchard Lake korespondowao ze mn kil
ku, ale przede wszystkim Mietek K. informowa 
mnie dokadnie. Kilka listów od harcerzy o
trzymaem i kady by wielk radoci. Posya

am im swe ksiki harcerskie drukowane w 
Indiach i instrukcje. Kady list od "Chopców 
z Ameryki" by wasnoci caego obozu. Po
dawano wieci z ust do ust. 

Pamitam, e obozem w Valivade wstrzsn
a wie, e Chopcom z Polski w Orchard Lake 
ka wzi tzw. "polskie paszporty" - czyli 
zdeklarowa s i, jako obywatele komunistycznej 
Polski. Dziao si to po "rozruchach" w Va
livade, kiedy proponowano, aby uchodcy przy
jli paszporty i wracali do Kraju. Nacisk by 
bolesny. Byo to po Monte Cassino, po Powsta
niu Warszawskim i po Jacie i kiedy wojsko pol-

skie byo demobilizowane. Wszyscy pragnli 

szybkiego rozwizania "problemu polskiego" -
a w Polsce by stalinizm i przeladowanie . Za
dano od "Chopców z Polski" przyjcia pasz
portu i obywatelstwa. Modzi chopcy bardzo to 
przeywali, pisz swoje wraenia opierajc si 

na ich korespondencji. 
Nagle tym chopcom najyczliwsi starali si 

powiedzie, co jest dla nich dobre i rozsdne. 
Bya to spotgowana naiwno ludzi dobrych, 
uczciwych, jednak nierozeznajcych znaków cza
su. Przeszli ci "Chopcy z Polski" prób doj
rzaoci i przeszli j celujco. 

Teraz, jako Rycerze Ksidza Dbrowskiego 

jestem pewien, e ca pasj najszlachetniejsz 

ich ycia bdzie polsko dojrzaa, dowiadczo
na i daj Boe zwyciska. 

Nie ukrywam te jeszcze jednej refleksji. 
W najtrudniejszej chwili w dziejach Semina
rium, kiedy brak studentów, nacisk hierarchii i 
bezmylno, pewnie niezawiniona, wielu powo
dowaa, e Orchard Lake mia tylko zosta 

"pomnikiem-nagrobkiem po Polakach", wtedy to 
czysta intencja wielu kapanów zdobya si na 
uczynek dobry, Chrystusowy, aby przygarn 
garstk modziaków polskich z Indii i innych 
szlaków wygnaczych. Bóg wynagrodzi, jak za
wsze wynagradza za dobry uczynek. Problem 
przygarnicia tej garstki chopców spowodowa , 

e caa Polonia zostaa zaangaowana do wspó
pracy, e Orchard Lake na swój sposób sta si 

wasnoci caej Polonii; powstao Koo Przy
jació i zacz si nowy okres dziejów Semina
rium Polskiego. 
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Nie przesadz, e nigdy dotd w dziejach na
szej Uczelni, tak maa gar ludzi-alumnów nie 
zrobia tak wiele, w tak dojrzay sposób i wdzi
czny za przygarnicie, jak wanie CHOPCY 

Z POLSKI. 
Do wspomnie programy telewizyjne w 

Chicago, rekrutacje studentów i zblianie swych 
znajomych do dziea Ksidza Dbrowskiego. 

Ks. Z. Peszkowski 
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Droday D- . 
""x-.:~ jaeiele . 

FRIENDS FINAN OF THE SEM 
FISCA:;IAL REPORT INARY 

YEAR: July l, 1969 to June 30 
1969-1970 ' 

Donations D 
17,980 onors Total Donors 

Total ·· · 
NOTE Donations $158,732.93 

1970 

The 1969-19 
Prep Res"d 

7
0 totals 

1 ence. 
include $20,868.25 from 1,024 
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1968-1969 
Donations D 

16,140 onors 

$121,069.58 

donors for th e new 
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Life Magazine 

H _you were the president of a 
smali private school coomlex and 

someone offered you SlO,UOO to boy 
an ad, what wowd you say in it? 

The first thing you'd say would be "thank goodness 
for peQple like Leo Stein" for footing the bill for this 
advertisement. Then you'd have to adrnit that you almost 
wished you had the money instead. You can think of a 
dozen places you could use it on campus. 

But, Leo Stein wouldn't budge. "Father, 
you people have been in business for 85 years 
and nobody's heard o f . you. You need the 
advertising more than you need the money." 

Orchard Lake, who? 1'11 have to agree 
with Leo on this point. Although the Orchard 
Lake Schools have operated in the Detroit 
area for 85 years, not too many people have 
heard of us. Oh, occasionally you meet someone who has: 
"Yes, of course, you mean that serninary out there." 
And they're right; there is a serninary out there. 

Sort of a srnall educational conglornerate. 
Leave the Detroit City Hall, head north for about 40 
minutes and you come to beautiful Orchard Lake. On 
the northeast shore sits "the seminary," the Orchard 
Lake Schools. About 120 acres. Seventeen buildings. A 
school with three separate academic prograros and insti
tutions : Saints Cyril and Methodius Seminary, Saint 
Mary's College and Saint Mary's Preparatory. 

The schools were founded in Detroit in 1885 to take 
care of the needs of Polish immigrants by educating 
young men for the priesthood and the profeSsions. In 
1909, the Schools moved to larger quarters at our present 
location. Since we first opened our doors, more than 
12,000 studen ts from almost every state have studied with 
us, of which more than 2,000 were ordained as priests. 

The Polish Notre Darne. I imagine one reason for 
our relative Jack of farne is due to the specialized scope of 
our service, which is to Polish-Americans. This means we 
aren't identified with the State of Michigan, or Detroit, 
or any other specific geographic community. 

We are, however, the center of Polish leaming and 
culture for some 10 millian Americans of Polish descent. 
In many ways we are changing and adapting, but basically 
we've stuck pretty close to our original goal of providing 
Jeadership for America through a three-fold cultural for
mation-Catholic, American and Polish. We're not as 
famous, but in a real sense we are to Polish-Americans 
what Notre Dame is to Irish-Americans. 

What do we have to offer? Orchard Lake does 
not claim to be all things to all people. But what we do in 
our specialized areas of endeavor, we do very well indeed. 
Here's what our three academic institutions offer: 

Saint Mary's Preparatary-a four-year secondary pro
gram of pre-college studies in a disciplined, 
boarding school ehvironment that prepares 
young men for future study and service. 

Saint Mary's College-a four-year libera 
arts program offering majors in Theology, 
Philosophy, Polish and the Communications 
Arts in a smali residential atmosphere of 
individual attention. 

Saints Cyril and Methodius Serninary-a four-year 
program of graduate studies in Theology which prepares 
men for the priesthood, the permanent diaconate and lay 
leadership in the Catholic Church. 

Also, Orchard Lake embraces three .unique service 
centers : Center for Polish Studies and Culture, Center for 
Pastoral Studies, Polish-American Liturgical Center. 

We carne through a lot together. By ordinaiy 
standards, Orchard Lake is smali. But what we Jack in 
size · we more than make up in service, closeness and 
devotion. People really care about the place. The faculty. 
The student body. The alumni. That gallant group of 
men who annually put on the hundred-dollar-a-plate 
dinner honoring our Founder, Father Dabrowski. Thou
sands of friends. Maybe· it's because we've had to fight 
so hard and serarobie so long to keep the Schools going. 

We've never forgotten those days. That's why 
we try to make it as easy as possible for every student to 
attend our schools. At Orchard Lake, students pay less 
than half the cost o f room, board and tuition. For example, 
the total yearly cost of attending either the Prep School 
or the Collegeis only $1,000-which we consider to be one 
of the biggest educational bargains to be found anywhere. 

The point is this, the Orchard Lake Schools have so 
much to offer that a gentleman like Leo Stein is willing 
to put up $10,000 so that I can tell you something 
about them. 

You can get complete information about the Prep 
School, or College, or Seminary, or the Centers by writing 
to me, The Very Reverend Walter ]. Ziemba, at the 
ORCHARD LAKE SCHOOLS, ORCHARD LAKE, MICH. 

A persona postscript: l'd ike to give Leo Stein a smali pug 
in return for the big one he's given us. 
Leo is·a Trustee of the Hebrew 
Benevolent Society, Oak Park, Michigan. 
He has been president of the Leo Stein 
Construction Cornpany, Detroit, and 
since 1960, under the joint leadership of 
his two sons, Melvin and David, the 
cornpany has devoted itself exclusively 
to the construction and operation of ten 
Convalescent Centersin the Detroit area: 

Nightingale North Center 
Sterling Heights, Michigan 
Cintonview Center 
Mt. Clernens, Michigan 
Nightinga.e East Center 
Warren, Michigan 
St. Joseph Center 
Harntramck, Michigan 
Pine Kno Center 
Taylor, Michigan 

Nightingale West Center 
Westland, Michigan 
Van Buren Center 
Beevie, Michigan 
New Grace Center 
Detroit, Michigan 
Frenchtown Center 
Monroe, Michigan 
Whitmore Lake Center 
Whitrnore Lake, Michigan 
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This is Orchard Lake 
Service/Courage/Excellence 

(j(j 
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- TYM, CO SI ZROLI Z KORZENIEM RYCERZY D4-
BROWSKIEGO I ICH POTOMKOM DLA SZCZEGÓLNEJ 
ROZWAGI NA PRZYSZO-

Dedykuj: Iycerze Dbrowskiego 



GODO MóWI ... 

Herb Instytutów w Orchard Lake kryje w so
bie tematyk potrójnego uduchowienia: 
Srebrny orze na krwawej tarczy - godo 

Polski i Stanów Zjednoczonych- to symbol ry
cerstwa polskich pionierów na obczynie. O
rze ten na swej walecznej piersi uporczywie 
dziery tarcz o poczwórnej treci: 

Lilia polna i ksiga wita, to ksidz D

browski opuszczajcy Kraj rodzinny celem 
ratowania dusz polskich i polskoci w Sta
nach Zjednoczonych. 
Cudowna zota korona Pani Jasnogórskiej u
wypukla czno katolickiej Polonii z kato
lick Polsk. 

Okrt i gwiazda, to znami nieugitego Ko
cioa na burzliwych wodach dziej owych i 
ordownictwo Gwiazdy Morskiej. 
Sucha jabo nad jeziorem, to symbol du
chowego godu, egoizmu, wyrzeczenia si, 

czy te braku wiadomoci o harmonii trój
cy piknego witrau kulturalnego. 
N a takich osnowach powstay zakady nau
kowe w Orchard Lake - szkoa wysza, 

kolegium i seminarium. 
Ideay b. Chopców z Polski, ob. Rycerzy D

browskiego, kryj si w tym majestatycznym 
herbie. Byli wychowankowie tych szkó, któ
rych zdobi wspólna dola tuacza, wdziczno, 

tsknota, oraz wspólne i zakorzenione umiowa
nie dziedzictwa trzech harmonizujacych si kul
tur, pragn dooy rki do dziea ksidza D

browskiego. 
A. Walawender 
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THE O.L. SEAL· 
SPEAKS ... 

The harmonious cultivation of Catholic-Ame
rican-Polish culture is the specific educational 
aim of St. Mary's Preparatory, St. Mary's Col
lege and SS. Cyril and Methodius Seminary. 
The mystical blend of this harmony is engraved 
on the chivalrous seal of the Orchard Lake 
Schools. 

Fittingly, the national emblem of both Po
land and the United States - a silver eagle -
hovers courageously against a sanguine shield 
as the symbol of the valiant Polish Catholics 
in America. On its breast it holds a quartered 
shield: 

A lily in an open field and the Holy Scrip
ture commemorate Father Joseph Dbrowski 
who left Poland to save Catholicity among the 
Poles in the United States. 

The miraculous golden crown of Our Lady 
of Czstochowa reminds us of the unity of 
Catholic Polonia with Catholic Poland. 

The sail, the wavy fess and the star are 
symbolic of the Church on the tempestuous 
waters of history and Star of the Sea who is 
the ever watchful guide to Her claimants. 

A starved apple tree unveils spiritual thirst, 
egotism and ignorance of the harmonious cni
turai trinity. 

Ideais of the unique group - the Boys from 
Poland, and currently - The Knights of D
browski, who cherish the mutual characteristics 
of war tribulations, gratitude, and yearning, are 
the inheritors of these unified cultures. 

Rev. V. Jasiski 



Przyia 
Przyja jest przedmiotem ogólnego d

enia i pragnienia serca ludzkiego. Jest 
wielu ludzi, którzy przyjació zupenie nie 
maj; miewaj tylko znajomych. S to 
ludzie przez cae ycie samotni- mao 
Rzczliwi. Przyjaciel wspomagany przez 
przyjaciela jest mocny jak "miasto wa
rowne". Czowiek bez przyjaciela nie ma 
w nikim podpory moralnej, a kiedy raz 
upadnie, nie ma nikogo ldoby mu poda 
rk i nie braknie mu takich, którzy spy
cha go bd w dó. 

Z rodziny i w rodzinie powstaje najpik
niejsza i najszlachetniejsza przyjaf1. At
mosfera mioci wzajemnej, nierozerwal
nego przywizania, bezgranicznego zau
fania czonków rodziny nie da si porów
na do innej komórki spoeczestwa ludz
kiego. 

Przyja1'i , to nie tylko zayo- to jest 
zgodno zapatrywa, umiowa, ideaów, 

bezgraniczne zaufanie wzajemne, najgb
sza wiara w warto moraln i prawo 
przyjaciela. Przyja, to serdeczne przy
wizanie si, zycie Ri szczero w obco
waniu. 
Przyja wyrasta z mioci. PI·awdzi

wego przyjaciela poznajemy w biedzie. 
Szkodnikiem przyjani s podejrzenia, 

które podcinaj przyja w korzeniu. Nie 
ma zaufania, jeeli skania si uszy ku 
plotkom przeciw przyjacielowi. Bez praw
dy nie moe by mowy o prawdziwej 
mioci, zaufaniu i wiary -w warto 

moraln i prawo przyjaciela. Przyja 
musi by budowana na prawdziwych za
sadach i sprawiedliwoci. 

Przyjacielowi oddajemy to, co jest naj
lepsze. Dzielimy si z nim dobrami mate
rialnymi i duchowymi. Dzielimy si :r, nim 
mylami, ideami, radociami. 

Przyjaciel przyjacielo·wi przebacza z 
('aego serca i kompletnie. Prawdziwa 
przyja1'inie rdzewieje. Czas, praca, cier
pienie nie potrafi jej przerwa;- ronie 

ona i rozwija si z latami. 

Z prawdziwej przyjani wypywaj do
bra, które wzbogacaj przyjació. Wy
miana myli i uczu, pogbienie duszy, 
ochrona przed egoizmem. 

Szczliwsi bdziemy w yciu, gdy znaj
dziemy nie jednego tylko przyjaciela, ale 
cae grono zczone wzem przyjani. Z 
takich rodowisk rodz si dobroczynne 
prdy wzbogacajce spoeczestwo, krys
talizuj si charaktery wielkich ludzi i 
przywódców. Prdy umysowe i moralne 
zrodziy si z takich wanie zytych ze 
sob rodowisk. 

rodowisko zczone wzem przyjani 

stworzyUmy sobie 25 lat temu- "Koo 

Chopców z Polski" - obecnie "Rycerze 
Dbrowskiego". 

Dobroczynny simtek tego rodowiska 

daje si odczu przecle wszystkim wród 
nas samych- zwizani przyjani i oy
wieni wspólnymi ideaami atwiej moe

my sobie radzi~ we wsz~rstkich kopotach 

ycia. 

Obcowanie z przyjaciómi, dyskusje
wpywaj zapadniajco na myl i uczu
cie. Rodz si z nich idee, któreby u od
dzielnych osób nigdy nie powstay. W ro
dowisku przyjació osiga si pewnego ro
dzaju wszechstronno. W~ r siek mylowy 

ludzi, obdarzonych wnikliwym intelektem 
uzupenion~r bywa przez akt~·wno ludzi 
czynu. Teoria jest uzupeniona przez zna
jomo pra kt~rczn i biece potrzeby y
cia. 

Skutek ten jest równie spoeczny. Ry
cerze Dbrowskiego pracuj dla dobra 
polonijnego. 

Dbajmy o to, aby wytwarza rodowis

ka zczone prz~ r jani, które wzmacnia
j struktur spoec7.e1lstwa. "'\Vytwarzaj
my w tych rodowiskach mocn opini, z 
któr kady z czonków musi si liczy. 

W ten sposób uatwimy prac nad sob i 
wytrwanie w naszych zasadach i zaoe
niacl1 naszych postulatów. 

lVI. Sukiennik 
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Moja Mamo! 

Pisz list do Ciebie, pisz go w dzie imienin naszego p. Ojca, a przypusz
czam, e otrzymasz go Mamo na dzie Swoich Imienin. 

Trudno i ciko pisa list do Ciebie, bo tyle to ju lat, kiedy Ci poegnaem, 

tyle myli nowych i co najwaniejsze ja ju jestem starszym. 
Twoje Imieniny i Imieniny Naszego Ojca! Pamitasz Mamo te imieniny na 

posioku- ja miaem wtedy 9 lat skoczonych. Pani T ola przyniosa skd troch 

mki i byy wtedy kluski na kolacj. Dzi dopiero rozumiem czemu, jak Ci daem 
óte kwiaty, Ty Mamo, tak dugo pakaa. ]a to zrobiem, bo tak Tatu robi w 
Polsce. Wszystko byo w Twoje Imieniny liczne. Tatu nas wierszyka uczy, tak 
jak Ty nas uczya dla Tatusia. Pamitasz- i t skarbonk z tymi dobrymi uczyn
kami dla Ciebie i Tatusia. Wisianie potrzebowaa uczy si wierszyka, ona tylko 
dygna i mówia- Mamusiu Moja Kochana i rzucaa si na szyj. I ona ta ''nasza 
abka" ostatni raz zoya Ci yczenia. Prawda?- e to by nasz anioek? Ubraa 

j w t bia sukienk i buciki, a niebieskie kokardki na warkoczykach, to jakby 
skrzydeka. Wygldaa, jak nie z tego wiata. Ona uleciaa do Boga i do naszego 
Tatusia stamtd, spod gór Pamiru. Ty zacza siwie. 

Ostatnie Twoje Imieniny, a przed nimi wiadomo od Wujka Tadka, e nasz 
Tatu nie yje, e zgin w Katyniu, tam gdzie cztery i pó tysica oficerów wy
mordowano- to byy imieniny z czarn opask na rkawie. 

Co Ct mam yczy? 
Niech ten list przyjdzie do Ciebie akurat w dniu Twoich Imienin- rano, 

kiedy wrócisz z kocioa i niech Ci powie to wszystko co trudno w sowach zam
kn. 

W pierw, e tskni bardzo i e, nie wiem co bym da, by Ciebie zobaczy i 
osobicie zoy Ci yczenia, przynie kwiaty- kwiaty mych uczu. Jestem da
leko od Ciebie i od_Polski. Czy mi tu dobrze? Tak, nawet bardzo, ale, czasem tak 
ciko, e wyskoc2:yl6y",;·na brzeg jeziora i nie krzycza, a wybym. Tak mi czasem 
ciko. 

Ucz si niele- bd lepiej, bo i teraz ju toiem, e tak trzeba. Czy si 

dobrze sprawuj?- dobrze, cho to daleko do bardzo dobrze. Wstydu naszemu 
nazwisku nie zrobiem, cho i sawy nie przyniosem. 

ebym ja móg wykona co pragn! To prawda, e nie mam silnej woli
takiej, jak nasz Tatu. Pamitasz Mamo po subie mczcej, a jednak i po niej 
pracowa. Bd te pewn, e zawsze wieczorem, kiedy ju wiata zgaszone za 
Ojca dusz i Wisi i o Twoje zdrowie Mamo modl si. 

W dzie Twoich Imienin zaraz po Mszy w. i Komunii najlepsze moje y

czenia do Ciebie poprzez tyle ldów i ·mórz popyn. 
Umiechnij si Mamo! Moe Bóg pozwoli i za kilka lat zostan kapanem ... 
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. . . "Widz w wielu z was najlepszy wzór Polaków=A= 
m erykanów; najpikniejszy obraz dzieci polonijnych; 
rozumiecie i Polsk i Stany Zjednoczone. - Przyby= 
wajcie do Orchard Lake, jak do matczynego domu i 
budujcie si tym co ju jest w tym domu, a zarazem 

Ks. Biskup Stefan W o n icki w 1946 roku. Ks. Pra a t 

Pkaa (z kapeluszem) serdecznie przemówi do Chop= 
ców. Dzikowa on hierarchii amerykaskiej za po
moc okazan Polakom podczas w ojny. 

Gen. Tadeusz Bór=Komorowski odwiedz i  Chopców z 
Polski w Orchard Lake dwa lata po bohaterskim zry= 
wie w olnociowym i haniebnej zdradzie KOCHANEJ 
STOLICY. 

.•• "Orchard Lake jest waszym 
domem ••• tu si zjedajcie ••• 
Orchard Lake spodziewa si od 
was yczliwej pamici . • • O 
Ojczynie - Posce - nie wol= 
no wam zapomina ••• Wami 
si osobliwie ciesz • . • O do= 
brodziejach musicie pamita w 
swych modlitwach . . • Trzy= 
majcie si "Chopcy" razem ••• 
Piszcie pamitniki i artykuy o 
sobie, bo macie poza sob his= 
tori ... " 

l Ks. Gabalskim i Ks. 
Krzyosiakiem Pan Jó= 
zef Czapski, byy wi= 

zie starobielski, kier. 
owiatowy II Korpusu 
i autor: "Na Nieludz= 
kiej Ziemi" • 

snujcie jego lepsze i pewmeJsze jutro . • . Nie ukry= 
wam, e kade spotkanie z Koem Chopców z Polski 
to radosne przeycie, a kada wiadomo o waszych 
zebraniach, planach, osigniciach, upewnia mnie, e 

yjecie yciem naszej Szkoy Chrystusowej ... " 

1LD., 't,..l M.\ Lf""t, 

Gen. Yf ' ad:tsla w Sosnkows ki, Naczelny Wódz (po 
zgonie Gen. Sikorskiego) wród C hop ców z Polski. 

Dr. Edward Wajda with Bishop 
Ladislaus Rubin, an honorary di= 
rector of the organization. 
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ST. MAIY'S HGH SCHOOI. 
-IAD.---!'«'11 

RADUATI . N 
CLASS OF 1947 

Leopold Ciasto Casimir Kwiatkowski Thaddeus S. Ramotowski Stanislaus Wodkowski 

CLASS OF 1948 



Joseph S. Baniowski 
M.olodow, Polnnd 

Richard J. uoleniowski 
Borek , Polnncl 

Hilary Krolik 
l lums iny. Polancl 

Sigismund S. Nietubyc 
'Vilno, Poland 

Edward J. Wajda 
Kniny <~P. Polnncl 

CLASS OF 1949 

Julian P. Baranowski 
\Vicyn, Polan<l 

Julian L. Jaboski 
Xokul. Poland 

Meceslaus S. Kus 
.rnngrot. Polan<l 

Walter A. Pienta 
:-iieninwka, Polancl 

Jan A. Derecki 
Krzemieniec. Polawl 

Sigismund H. Jeziorski 
Hortnica . Polall(l 

Casimir R.. Kutiuk 
~cnrboro. 'Vest Vir~iniH 

John . R.ekawek 
:\Iarysim, Polattcl 
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Joseph L. Dotyski 

Rialystok. Polan<l 

Meceslaus Kaminski 
Xowo~rodek. Polnnc 

Henry Michniak 
.Janow. Polarul 

Francis Swastek 
Przyslawtki. Polnncl 

Marion A. Dubis 
Zeglce. Polaml 

Antbony T. Kasprtak 
\Vyclarlowo. Polnntl 

Wenceslaus J. Nagrocki 
.Tnnow. Polancl 

Boguslaus L. Tubielewicz 
Talecbany, Polnncl 

Zdzislaus C. Witaszek 
\Volkowysk. PolntHl 



- -

TEMPUS FUGI T 

Enclosed is my appication for the Knights of 
Dbrowski. I think that everything is filled out pro= 
pery. If there shouid be anything that I left out, 
let me know by mail, and l will write back to com= 
plete any information. 

l now see just what the Knights stand for. lt 
is such a wonderful feeiing to know that you are going 

Na obchodzie ku czci Gen. Puaskiego. 

New chivalrous members are being initiated at the 
"Zawisza Czarny" ceremony. 

Wakacje - 1946: od= 
nawiamy stare oblicze 
Ama Mater. 

to be affiliated with such a wonderful Christian= 
Polish g roup. Your club, I think, has in the heart, 
what many other club~ and organizations Jack. Your 
cu b h as the warmes t Poish Love! T his i s w h at 
makes me so proud· that I'm Poish. I ask God always 
to make me proud of my heritage. 

Lawrence Joseph Bukaty 

- ---- - -



In Corpore Sano, Mens Sana 
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Standing: J. Jaboski, E. Wajda, Rev. J. Bogacz, J . 
Baniowski, Z. Witaszek. 

Kneeling: S. Piekarski , M . Kaminski, S. Wodkowski, 
R. Glejf. 

On Te By Wród Nas! 

(SEVERIN TUREL 
Pianist, sensational Polish vir

tuoso, whose extraordinary 

technical acility has been com

pared to t h at of th ~ great 

Franz Liszt. 
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Za Przywilej 

Dziki Ci, Boe! 

Starzec z pewn przyjemnoci wraca myl do lat modzie . 

czych. Chwilowo przeywa na nowo dawne czasy, kiedy bogie 
chwile przepenione byy mi zabaw i koleestwem, a nawet i 
niezbyt ucilhv:rmi obowizkami. Czsto wracam do tych dwóch 
lat spdzonych na "polskim korytarzu". Przypomina mi si ten 
dzie powitalny. Niedziela- bylimy na obiedzie, kiedy kto 
krzykn: "Przyjechali!" Wygldajc z refektarza na to wojsko 
modziaków w dziwnych mundurach i ktem pooonych czapkach 
obja mnie jaka dziwna trwoga. Nastaa chwila nowego obo
wizlm. Ciekawy byem, jak to bdzie z jzykiem. Nastpnie bia 

myl- co to s za chopcy! Mówiono o nich, e przejcia wojenne 
wywary róne skutki na ich charakterach, e s to modzi wie
Idem, ale dojrzali umysowo, e to sieroty, które wprost pici o 
ycie walczyy. 

Parnitam to pierwsze zapoznanie si- "To Mieciu, tu Kazik, 
tam Tadek, Jóko, Rysiu ... " Znalaz siQ nawet Pete, "filozofem" 
przezwany. Chude to wszystko byo i zmczone dug podró, 

ale wesoe. Parnitam to "Czuj, czuj!" Parnitam to rozdzielanie 
wieego ubrania, kiedy starsi modszycl1 naprzód wysuwali. 
Parnitam t pierwsz noc, kiedy kady przyszed do pokoju, by 
poegna si z prefektem przed spoczynkiem. 

Przypominam sobie te marsze rzdem do kaplicy i do jadalni~ 
tego kruka, któregomy mieli nauczy rozmawia, te zacite gn· 
w non i w siatków k , te dowcipy kiedymy po raz pierwszy za
brali si do koszykówki- "ale ty niezgraba!" 

A co tu mówi o tych piewach na korytarzu i w autobusie~ 
zwaszcza w powrocie po rónych wystpach, gdzie was Polonia 
ogldaa, jakby przybyszów z nieznanego wiata. Myl wracam 
do pierwszej wigilii i do amania si opatkiem. Parnitam te wza
jemne szczere zy wdzicznoci~ kiedy dzi spogldam na ten bia)· 
otarzyk, którycie ze skromnych funduszów na podarunek zo
yli. Parnitam te jaseka ... Pami<;>tam te okazj przed wice
niami, ldedy cie spra,vili tego Ora Folskiego ... Parnitam!. .. 

Tak, byy to bogie chwile. Trzeba b yo czasem ukara, ale wy
czu mona byo ju wtenczas t szczer wasz wdziczno. T«:> 
liczne pogadanki, ta wasza przyjai1, te ·wasze bukiety duchowne, 
te lata z wami zaliczam do najbardziej poytecznych, do najwesel
szych. Jak ten starzec, auj tylko, e te lata ju miny, ale zaw
sze ceni je bd. - "Za ten przywilej dziki Ci, Boe" ... 

Ks. J. Gabalski 
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~c~u ILILI~~I31~ 

Casimir J. Skowroski 
Konowo, Poland· 

Chester A. Lichodziejewski 
Sonim, Poland 

Bronislaus J. Kaczmarczyk 
Tarnowskie Góry, Poland 

Thaddeus J. Rataj 
Bogucice, Poland 

Antbony S. Walawender 
Mielnica Podolska, Poland 

Meoeslaus S. Sukiennik 
Sienkiewicze, Poland 

Z Orchard Lake wychodz duchowni i wiec
cy krzewiciele o polskim duchu i dlatego fakt 
ten czyni orodek osobliw instytucj polonijn 

w Ameryce. 
Zakady te obejmuj trzy odrbne instytu

ty naukowe, tj. gimnazjum przysposabiajce 

modzieców do przerónych dziedzin studiów 
uniwersyteckich, czy te kolegialnych; kolegium 
z czteroletnim zakresem nauk wyzwolonych pro
wadzi do stopnia bakaarza; seminarium du-
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chowne urabia duszpasterzy polonijnych. 
Instytuty te maj szereg charakterystycz

nych cech, a midzy innymi: jzyk polski, li
teratura, historia, sztuka, tradycje i obyczaje 
polskie s z góry nakrelon czstk studiów 
dla kadego studenta gimnazjum, kolegium i se
minarium. - Studenci zamieszkujc w gma
chach szkolnych podczas roku szkolnego ucz 
si ycia samodzielnego i spoecznego. 

A. Walawender 

---- ~~----- __ - -• 



JOSEPHAT 
HEDWIG 

JOHN KANTY 
ST ANISLAUS KOSTKA 

NASZA KRÓLOWA 

Bogarodzico, Panno o niebiaskiej cnocie, 
Jasnogórska Gwiazdo, Lechitów Klejnocie. 
Narodtt Swego Królowo poprzez tysiclecie, 
- Nadziejo i Ostojo bdzcych po wiecie! 

Hoych czterdzieci milionów szermierzy 

W drugie tysiclecie z Tob biey 

I na stray stoi przy Tobie dozgonnie! 

- Woanie przeto przyjm niezomnie: 
Na nowe, o Pani, nie pozwól ofiary 
W Narodzie, co swoje i innych zmy kary. 

Donie Pantt Najwyszemtt, Nasza Polska Królowo , 
I przy Nim bdziemy i czynem i mow! 

A. W alawender 

Throughout the centuries, faith in Mary has been 
a particular Polish trait. 

Marie 
Skodowska 

Curlo 

Ignacy 
Paderewskl 

ART: 
Wit Stwosz - Piotr Michaowski -Henryk Rodakowski -Juliusz 

Kossak- Jan Matejko - Aleksander Gierymski - Leon Wyczókowski 
- Stanisaw Wyspiaski - Ksawery Dunikowski 
GOVERNMENT: 

King Mieszko I - King Bolesaw I Chrobry - King Kazimierz III 
the Great - Queen Jadwiga - King Wadysaw II Jagieo - King 
Jan III Sobieski - Prince dam Jerzy Czartoryski - Józef Pisudski 
HISTORY: 

B . Wincenty Kadubek - Jan Dugosz - Marcin Kromer - Ale
ksander Bruckner 
LITERATURE: 

Mikoaj Rej - Jan Kochanowski - Adam Mickiewicz - Juliusz 
Sowacki -Zygmunt Kras i ski - Józef Ignacy Kraszewski - Cyprian 
Kamil Norwid- Henryk Sienkiewicz- Stefan eromski -Wadysaw 

Reymont - Stanisaw Wyspiaski - Tadeusz Boy Zele ski - Kon
stanty Ildefons Gaczyski 
MILITARY: 

Tadeusz Kociuszko - Kazimierz Puaski - Prince Józef Ponia
towski - Wadysaw Sikorski 
MUSIC: 

Karol Lipiski - Fryderyk Chopin - Stanisaw Moniuszko -
Henryk Wieniawski - Edward and Jean deReszke - Marcelina Sem
brich-Kochaska - Ignacy .Jan Paderewski - Mi eczys aw Karowic z 

- Wanda Landowska - Leopld Stokawski - Karol Szymanowski 
Artur Rubinstein -Witold Lutosawski - Krzysztof Penderecki 
RELIGION: 

St. Stani s aw - St. J acek Od ro w - St. Jan Kanty - Paw e  

Wodkowie - Piotr Skarga - St. Stani s aw Kostka - Stanisaw Ko
narski - Ignacy Krasicki - Hugo Kotaj - CarclinaJ Stefan Wy
sz yski 

SCIENCE: 
Mikoaj Kopernik - Jan Heweliusz - Stani s aw Staszic - Igna

cy Domeyko - Ignacy ukasiewicz - Benedykt Dybowski - Marie 
Skiodoska-Curie - Marian Smouchow s ki - Wojciech Aloj zy wi to

s awsk i - W a caw S i e rpi s ki - Kazimierz Funk - Bronislaw Mali
nowski - Leopold Infeld 
THEATRE: 

Wojciech Bogusawski - Helena Modjeska - Ludwik Solski -
iuliusz Osterwa - W ac aw Nijinsky - Stanisaw Idzikawski - Leon 
Woi zikowski 
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Nicoat 

Copen.iata 

Frederic 
Chopin 

Stanisaw 

Monl•sako 



Pol ish writers have 
kept pace with the 
writers of ltaly, 
France, Great Britain, 
Germany and all of 
Europe. 
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Wyle, wyle, orle 
mody. Ponad ziemi, 
ponad grody. Wyle 
miao i wysoko. l 
spogldnij w wiat 
szeroko. W. Pol 
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... Harcerska Dola Radosna ... 

egnam ... 

- Napawajc si resztkami spojrze na czar 
i pikno okolicy, w której spdziem przeszo 

sze lat, wznosz do góry dusz i obliczam swo
je powinnoci wzgldem tych co mnie tu wy
chowywali i wzgldem tych co mi chwile u
milali. 

Krótko, za budow ducha, za wiato janiej

sze, za serce mioci przesycone i za wszystko 
dobro otrzymane, jako student i wychowanek, 
skadam Ksiom Profesorom i Wychowawcom 
-Niech Wam Bóg stokro za to nagrodzi. -
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Có Wam powiem na poegnanie Kochani 
Przyjaciele i Koledzy, z którymi tak dugo po
dzielaem myli, rado? Có Wam da za wspól
n bole i smutek? Có Wam da za to, e 
przylgnem do Was, zaufaem Wam, serce 
przed Wami otwarem? 

Ach, przyjmijcie na zawsze, w dowód za tak 
wielk mio, moj pami sta i wierno 
serdeczn. 

Wspomnienia o Was bd moim oywieniem, 
natchnieniem i uatwieniem w pracy. 



Antoni Malarz 

Roman arczyski 

R. Goleniowski 

Leopold Ciasto 
Józef Baniowski 

Ryszard Kamiski 

Their unquestioned loyalty 
to the United States came first. 

Their naturalization came as a 
result of this loyalty 
to the adopted country. 

Marian Przybylski 
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Czesaw Maziarz 

Zygmunt Jeziorski 

Antoni Kasprzak 

P. Dzendrowski 

Wacaw Nagrocki 

Ryszard Dubie 



Robert Olejf 

S. Wodkowski 

Wadysaw PientB 

Ask not what your country can do for you ; 
ask what you can do for your country. 

- J.F. Kennedy 

S. Piekarski 

Edward Wajda K. Baczyski 
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Jozef Doyski 

A. Walawender 

Tadeusz Mizera 
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Czym skorupka za modu nasiaknie 
Tym na staro trci. · ' 
What the shell absorbs in youth, 
Of that it will smell in old age. 

(Polish proverb) 

CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE 

If a child lives with criticism, 
He learns to condemn. 

If a child lives with hostility, 
He learns to fight. 

If a child lives with ridicule, 
He learns to be shy. 

If a child lives with shame, 
He learns to feel guilty. 

If a child lives with tolerance, 
He learns to be patient. 

: If a child lives with encouragement, 
He learns confidence. 

If a child lives with praise, 
He learns to appreciate. 

If a child lives with fairness, 
He learns justice. 

If a child lives with security, 
He learns to have faith. 

If a child lives with approval, 
He learns to like himself. 

If a child lives with acceptance and friendship, 
He learns to find love in the world. 



rdinan·· 

Mr. & Mrs. Adam B. Mycek of 7718 Neckei Avenue, 
Detroit, were happy to announce the ordination to 
the Holy Priesthood of Rev. Bruno L. Kaczmarczyk, 
an "adopted Priest", at St. Mary's Cathedral in 
Saginaw, Michigan, on June 2, 1956 by the Most Rev. 
Stephen S. Wonicki, Bishop of Saginaw. Father Kacz= 
marczyk was one of five "displaced persons", spon= 
sored and helped by the Adam Myceks to the Holy 
Priesthood. 

O ksidzu marzya cae ycie. Nawet, gdy wdow zo= 
staa marzy nie przestawaa i jak Sara sdziwa, 

"przeciw nadziei w nadziej wierzy." I ma go dzi. 
Ma "swego ksidza," pani P. ze stanu New York. 
Kazika wybraa sobie z pomidzy wielu innych' klery= 
ków "na wychowanie" owa zacna Polka. Gdy Koo 
Przyjació Seminarium Polskiego skierowao swój dO= 
roczny apel o pomoc do szlachtnych serc Polaków w 
Ameryce, pani P. odpowiedziaa ofiarnym czynem. 
Podogi szorowaa w biurach - od ust sobie odejm0= 
waa, aby opaci jego wyksztacenie w Orchard Lake. 
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t he 

nquestioned Dedication 

KNIGHTS OF DABROWSKI 
(Forme rly K. Ch. P. Fraternily of Orchard lake) ' 

sponsor bal/s and di11ners lo a;cL t he Schonls 
finwtcially. form f" ommil/(•es to selltickets and 
prot•ide t ransportalion to the Founder's Dinnt•r, and try 
w eduratc the Polania aboul the Orchard L<,ke 
Schoo/.,. 

founder's day 
Budujmy przyszo Polonii wspól
n prac i pomoc materialn. 

dinner 
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Doceniamy Dobre i Szlachetne Serca. 

KNIGHTS GIVE AWARD- Robert Lewandowski, 
a Chicago radio= TV personality receives t he Found= 
er's Award from the Knights of Dbrowski. Casey 
Baczyoski (on the Ieft), Fr. Walter Ziemba, and 
Dr. Edward Wajda National Knights President. 

Chester Sawko, a Chicago industrialist, receives the first 
annual Founder's Award from the Koo Chopców z Poski 

Fraternity at a banquet in April. Dr. Edward Wajda, the 
Koo's national president, and Fr. Walter Ziemba, OL Rector, 
assist in the presentation. 

Pani Genowefa Ciupka - skromna, nie szukajca roz= 
gosu pokorna niewiasta, wczya si w nurt pracy 
i iycia Rycerzy Dbrowskiego. W miar swoich si 

i moiliwoci, systematycznie dokada cegiek po ce= 
giece do wielkiego pomnika polskoci na ziemi amery= 
kaskiej. 

Ksidz Praat Wincenty Borkowicz jest krzewicielem tego wszyst= 
kiego czym by i co kocha Ksidz Józef Dbrowski. 

R8 
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Ciesz si, e w roku jubileuszowym mam 
zaszczyt wygosi kilka sów do braci i sióstr, 
których potne wstrzsy wywoane wojn rzu
ciy na woln ziemi Washingtona; a jest to o 
tyle milszy moment dla mnie, bo jestem naj
modszym i ostatnim, wywiconym na kapana 
z oryginalnej grupy "Chopców z Polski". 

Jest pikny zwyczaj w rodzinach chrzeci

jaskich, podyktowany potrzeb serca, e ob
chodzi si kadego roku dzie urodzin matki, 
albo dzie jej imienin. Caa rodzina gromadzi 
si w tym dniu; wszystkie dzieci przybywaj 
nawet z odlegych miejsc do domu rodzinnego, 
by ogrza si ciepem uczucia matczynego. 

I my przybylimy do naszej Alma Mater, 
naszej przybranej dobrej Matki, nie po to, aby 
obchodzi jej urodziny, lecz by w jej obecnoci 
cieszy si obchodem 25-cio lecia naszego naro
dzenia- przybycia w jej serdeczne progi. Dzi
siejszy nasz udzia w dzikczynn - ej Mszy w., 
uwietniony obecnoci przybyych na t uro
czysto, ma szczególnie serdeczny i podniosy 
charakter. 

Swoimi gorcymi modlitwami, które pyn 
z wdzicznoci serc i z ust w dniu dzisiejszym, 
pragniemy na pierwszym miejscu za wszystkie 
dobrodziejstwa i dobrodziejów zoy nasze go
rce podzikowanie Panu Bogu. Módlmy si 

równie za wszystkich zmarych profesorów, 
by Bóg askawy wynagrodzi ich szczciem 

wiecznym za ich prac, za powicenia, za wszy
stko, co poytecznego uczynili, niosc pokój i 
dobro. 

W tej bardzo niezwykej chwili zwracam si 
do wszystkich z prob, wzywajc was do wspó
pracy. Wielecie zrobili! Trzeba to dzi uro
czycie stwierdzi, ale jeszcze wiele mamy do 
zrobienia. Nie wolno nam spocz na laurach. 

wity Pawe dowiedziawszy si od Tymo
teusza, e u Tessaloniczan kwitna wiara i mi
o, pochwali ich gorliwo i przy tej okazji 
da im takie wskazanie: "Dlatego cieszcie si 

wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jako to 
ju czynicie". 

I wy cieszcie si z obecnego stanu, lecz na
dal drugiego wspomagajcie, sowem i przyka
dem pocigajcie w kipicy wir ycia towarzys
kiego, jakocie ogólnie dotychczas to czynili. A 
wic drog, na której obecnie jestecie, dalej 

macie kroczy. Za programem szczegóowym 
niech bd inne sowa tego samego Apostoa: 
"Bdcie w pilnoci nie leniwi, duchem paajcy , 

Panu sucy." 
"W pilnoci nie leniwi." Nie ustawajcie do

brze czyni. Pocieszajcie ludzi maego serca i 
przyjmujcie niemocnych. Patrzcie, aby kto 
zem na ze nie oddawa i zawsze co dobre na
ladujcie. Zreszt, co macie robi i jak na przy
szo postpowa, wskazuj wam ustawy, u
chway waszych zebra i wyaniajce si po
trzeby dnia. 

"Bdcie duchem paajcy". W dalszym ci
gu niech zapa nie ustaje i ducha nie gacie! 
Bez ducha ochoczego niewiele bycie dokonali. 

Weselcie si nadziej doczekania jeszcze wi
kszych owoców swej pracy, radujcie si nadziej 

zapaty wiecznej. To niech wzmaga si woli i 
dodaje cierpliwoci w utrapieniach, których z 
pewnoci nie unikniecie. 

W swojej pracy zawsze i wszdzie bdcie: 

"Panu su·~cy". Szerzenie chway Boej, su

enie chwale Boej, suenie Maryi i odwiecz
nym ideaom Jej Syna, to cel naszej organizacji, 
oraz naszego osobistego ycia. 

wiat dzisiejszy zalany jest sowem, tonie w 
powodzi sowa: drukowanego, wypowiadanego 
i mechanicznie mnoonego bez koca przez mi
liony urzdze radiowych, telewizyjnych i ki
nowych. Ludzie maj do tych sów, czekaj 

na czyny. O przykad wpywajcy na odno
wienie ycia rodzinnego i spoecznego zwraca si 
teraz do wszystkich wyznawców Kocioa Kato
lickiego Sobór Powszechny. 

Patrzc na was wydaje mi si, e widz 

przed sob "zwart kolumn w penym ducha 
rynsztunku do dziaania i witego boju uszy
kowan". I nie myl si, bo organizacja wasza 
jest zdolna i odpowiednio przysposobiona. Je
s tecie dzi organizacj, która si dotychczaso
wego rozpdu moe trwale i naprzód. Dro
g postpu i pracy macie dokadnie wytyczon 

i dobrze znan. Kroczcie t drog! Kroczcie, 
a dopóki nie usyszycie: "Pójdcie bogosa

wieni, osignijcie Królestwo niebieskie dla was 
od zaoenia wiata przygotowane. Bylicie 

wierni w maych rzeczach, a oto teraz bdcie 
postawieni nad wielkimi" ... 

Ks. M. Kamiski 
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THE DETROIT NEWS 
The Rt. Rev. Msgr. Valerius Jasinski, professor of 

dogmarie theology, says, the schools "help educate 
American boys of Polish background so they can 
create in their souls what is best in American, Polish 
and Catholic Culture." 

Msgr. Jasioski sees America not as a "melting 
pot" but as "a symphony." 

"We reject the 'melting pot' - it never existed 
- but harmonizing, blending as in a syropbony can 
be accomplished only if each element retains its owo 
characteristics but makes its owo contribution to a 
symmetrical whole." 

"The idea of harmonizing the three cultures -
American, Polish and Catholic- are based on 
church teachings and American ideais of respect 
for the individual." 

The schools were founded originally in 1885 in 
Detroit by Fr. Joseph Dbrowski at a time when 
there were few Polish-speaking priests to care for an 
estimated million people. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
Rycerze Dbrowskiego 

Istnieje i dziaa ju 25 lat organizacja, która sku
pia nowoprzybyych, a zarówno ideami i celami, 
którym suy, jak i powanymi osigniciami wyró

nia si wyjtkowo silnie w tej wielkiej masie orga
nizacji nowoprzybyych. 

Dawne "Koo Chopców z Polski", które pówstao 
25 lat temu jako rodowisko polskich, mOdych wyg
naców, uzyskujc poparcie, opiek i wyksztacenie 
dziki m.in. pomocy Zakadów Naukowych w 
Orchard Lake, Mich., przeksztacio si na Rycerzy 
Dbrowskiego. I wanie Rycerze obchodzili ostat
nio w Chicago 25-lecie istnienia jako grona, suce
go piknym hasom. 

Ci modzi ludzie, gdy los wojenny rzuci ich na 
amerykask ziemi, mogli przecie rozpyn si 

bez ladu. Mogli urzdzi si w nowych warunkach, 
zrywajc wizy pochodzenia i odczuwania po polsku. 
Mogli oderwa si od caoci polonijnego ycia zbio
rowego, dbajc tylko o wasne sprawy i wasne in-

teresy. A przectez nie poszli t drog. Skupili si, 
istniej jako zorganizowane rodowisko i pracuj 
wspólnie, spacajc dug wdzicznoci - tak jest, 
dug wdzicznoci. 

Jakie cele maj Rycerze Dbrowskiego? 
l) Popieranie Zakadów Naukowych w Orchard 

Lake, Mich., 2) Niesienie pomocy finansowej stu
dentom polskiego pochodzenia, zasugujcym na 
tak pomoc, 3) Branie udziau w yciu polsko-ame
rykaskim, 4) Krzewienie ideaów Zaoyciela 

Orchard Lake, ks. Józefa Dbrowskiego, który zna
laz drog do zwizania dziedzictwa narodu pol
skiego z amerykanizmem. 

Gratulujemy Rycerzom Dbrowskiego wytrwaej, 

ofiarnej, godnej uznania pracy na rzecz Pelonii, bo 
przez Zakady Naukowe, którym oni pomagaj, od
nosi korzyci caa nasza spoeczno. I yczymy pre
zesowi krajowemu Rycerzy Dbrowskiego, dr. Ed
wardowi J. Wajdzie, aby organizacja ta odnosia co
raz wiksze sukcesy w realizowaniu piknych zao

e ideowych. 
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AT FR. D~BROWSKI'S GRAVE- From the left: Fr. 
Zdzislaus Peszkowski, Fr. Joseph Kubik, Hamtramck 
Mayor Joseph Grzecki, Walter Gajewski, Fr. Stanley 
Milewski, Cardinal Wojtya, Bishop Stephen Wesoy, 
Fr. Ziemba. 

---- - ------
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THE KNIGHTS OF D4-BROWSKI comprise individuals from 
all walks of life : 

physical and spiritual; 
ordained and lai ty; 

employers and employees; 
common and influential; 

gifted and ordinary ; 
leaders and the led; 

professionals and non-professionals. 

,JOIN US 

W ,JEDNOCI SIA 



l n !Gemnriam l 
.P. KS. TADEUSZOWI RAMOTOWSKJEMU 

1928 - 1968 

Przyjm do Raju Wielki Boe dusz sugi Swego, 
drogiego nam Ks. Tadeusza Ramotowskiego, któ
rego w Swej Niepojtej Mdroci powoa przed 
Tron Wieczysty. 

Matko Boska Czstochow s ka, Królowo Polski, 
módl si za niego do Syna Swego Jednorodzonego 
i upro mu zbawienie wieczne! 

Rycerze D br o wskiego 

D nia 29 wrzenia 1968 roku od szed  z tego wiata 
Ks. T adeusz Ramotowski, C hop i ec z Polski- Ry
cerz D b rowskie g o , na pe niajc serca nasze i szero
kiego grona pr z yjació niewym ownym alem . 

mier jego nast p i a nagle po ataku serca na ple
banii w. Jadwigi w Toledo, Ohio, gdzie od dnia 
w i c e ka p a s k ic h przez okres trzynastu lat pe 

ni funkcj wikariusza. Na terenie parafii zajmo
wa si specjalnie modzie , prowadzc dziay mo

dzieowe w zakresie religii, kultury i wychowania 
fizycznego, a w diecezji Toledo spenia rol do
radcy od spraw maeskich. 

p. Ks. Ramotawski urodzi si 12 maja 1928 
roku w Chojnówku, pow. Grajewo, woj. biaostoc
kie, gdzie ojciec jego, Wadysaw by rolnikiem. 
Tam Tadzio ukoczy cztery klasy szkoy powszech
nej przed II Wojn wiatow, a klas pit podczas 
okupacji sowieckiej. 

W kwietniu 1941 roku Rosjanie aresztuj jego 
ojca, a w dwa miesice póniej reszt rodziny. Mo
dy Tadeusz zosta przymusowo wywieziony z matk 
i rodzestwem na Sybir, w okolice Omska. Na mocy 
amnestii Polsko-Sowieckiej, zawartej umow mi

dzy Gen. Sikorskim i Staline~, Ks. Ramotowski 
opuszcza Sybir pón jesieni tego roku, i przez 
Samarowo, Tiume, Turysk, wierowsk, Czela
bisk, Taszkient, Fargan, Groczakowo i Krasno
wodzk przedostaje si do Persji w jesieni 1942. 

Przez nastpny rok przechodzi przez polskie o
rodki uchodcze w Pahlevi, Teheranie i Ahwazie na 
terenie Iranu, gdzie si odywi i rozpocz nauk. 

Jesieni 1943 roku dostaje si do polskich obozów 
w Karachi i Valivade w Indii i pozostaje tu przez 
nastpne dwa lata. Koczy szko powszechn i 
dwie klasy gimnazjalne. W listopadzie z grup 

Chopców z Polski udaje si do Ameryki. 
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Do szkó polskich w Orchard Lake przybywa 25 
listopada 1945. Po ukoczeniu gimnazjum w 1947 
idzie za gosem powoania i w s tpuje do seminari
um; studia filozofii koczy w 1951, a te o logi cztery 
lata póniej. Podczas pobytu w Orchard Lake ce
chowaa Ks. Tadzia pilno w nauce, umiowanie 
muzyki klasycznej i gra na skrzypcach; prac o wa w 
biurze Przyjació Seminarium Polskiego; pakowa 
paczki do Polski w ramach akcji Koa Chopców z 
Polski, oraz redagowa " Nasz  D r og " - czno 

ciowe czasopismo teje organizacji. 
wicenia kapask i e Ks. Ramotawski otrzyma 

dnia 28 maja 1955 w katedrze Matki Boskiej Róa
cowej w Toledo. Prymicje odprawi nastpnego 

dnia w kociele w. Ludwika, gdzie mistrzem cere
monii by Ks. B. Kaczmarski - jego serdeczny przy
jaciel szkolny, a kazanie wygosi Ks. K. Bobrowski, 

Dnia 4 czerwca 1959 roku spenio si marzenie 
Ks. Tadzia, gdy przez okno samolotu ujrza w nocy 
kontur owietlonej Warszawy. Rado opanowaa 

jego dusz, a serce bio jak motem na widok koleb
ki rodzestwa swego - Polski, opowiada kolegom 
po powrocie. Tote cho kocha swój przybrany 
kraj - Stany Zjednoczone, kocha w nim prac sw 

kapask, wraca do Polski w miar moliwoci z 
tsknot wygnaca - jako dziecko do "matki". By 
tam i w roku Millenium Polski, cho tym razem z 
bólem serca, bo egna po raz ostatni i chowa mat
k swoj, która powrócia z Rosji do Kraju po woj
nie. 

Dwa lata póniej Pan Bóg powoa Ks. Tadeusza 
Ramotowskiego. Odszed w tak modym wieku! By 
kapanem szczerym, ludzkim: cieszy si osigni

ciami, kocha dar Boy - ycie, a przykroci tuma

czy natur ludzk. Dzi, "w mogile ciemnej pi 

na wieki ... " 



tn mrmnriam 
ESTELLE DADEJ 

To the Family of Estelle Dadej 
The Knights of Dbrowski 

Express Their Deepest Sympathy 

ESTELLE DADEJ) a twin with brother Stanley, was born to 
Cather:Lne and Ignacy Kroll in Chicago, Illinois. She attended 
Holy Trinity Parochial School, Holy Famiy Academy High 
School and completed a business course at the Metropolitan Busi
ness College. She worked as a secretanr for several years when 
she met and marriecl Frank Dadej. They were hlessecl with two 
children and two grandchilclren. 

For 16 years, Estelle devoted her time to being a wife and 
mother. In 1960, she returnecl to 1vork as secretary for one of the 
buyers at Montgomery vVa1·d. In 1961 she and Frank tonred Eu
rope, with all expenses paid by Montgomery Ward and SAS Air
lines, as a result of her winning a eontest they sponsored. 

Less than a week after their return, Frank suffered a fatal 
heart attack. Estelle joined the Knights of Dbrowski and was 
proud to be a part of this unique organization, where she g·ave 
freely of her time and he1· secretaria l ~kills. 

On Octobe1· 2, 1!)70 E stelle joined her huRlJand Frank~ suffering 
a fatal heart attack. MA Y THEY BOTH RER'r T~ PEACE. 
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RYCERZE KORONNI 

CROWN KNIGHTS 



KAZIMIERZ BACZYSKI urodzi si 10 czerwca 1930 roku 
w miejscowoci Jazowiec, pow. Buczacz, woj. Tarnopol. 10 lutego 
1940 r. wraz z rodzicami, Bronisawem i Emili z Kuliczkows
kich, oraz rodzestwem zosta zesanym przez Rosjan na Sybir, 
gdzie traci . modszego brata i siostr. 

Po amnestii, przez U z bekstan i Kirgistan opuszcza Zwizek 
Sowiecki, a nastpnie przez Persj dostaje si do polskiego obozu 
uchodczego koo Karachi, w ówczesnych Indiach. 

Dnia 25 listopada 1945 roku przybywa do Szkó Polskich w 
Orchard Lake. Po wyjciu z Orchard Lal<e udaje si do Chicago, 
a nastpnie suy w Armii Amerykaskiej w okresie 1952-54, któ
r odbywa w Fort Hragg, North Carolina. Po subie wojskowej 
powraca do Chicago i pracy zarobkowej . Koczy trzyletni kurs 
agencji asekuracyjnych "Life Insurance Underwriter Traming 
Council" i zostaje agentem asekuracyjnym (insurance agent). 

Kazimierz Baczyski oeni si z Jadwig opack. Pastwo 

Baczyscy maj troje dzieci: Ryszarda, urodzonego 30 lipca 1955; 
Danusi, urodzon 30 sierpnia 1956 i Dorotk, urodzon 27 stycz
nia 1960. Ryszard uczszcza do high school wAlmaMater ojca, 
w Orchard Lake. 

Kazimierz Baczyski by wielokrotnie prezesem Rycerzy D
browskiego na Okrg Chicago. 
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PETER BORKOWSKI was born in Uzin, Poland, on June 
29, 1929. During February 1940 he was deported to Siberia, 
then went through Polish refugee camps in Persia and India. 

In November 1945 hecameto Orchard Lake, where he stud-

ied till1949. In 1949 Peter moved to Chicago and started work
ing at Sunbeam Corporation asan inspector. On Septernber 9, 
1950 Peter married Teresa Dolata, who was born in Metz, 
France. They have seven children: Barbara, Peter Jr., Alice, 
Marie, Paul, Teresa and Frank. 

Peter joined International Harvester in March, 1956, where 
he is working as a supervisor in the machine shop. 
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LEOPOLD A. CIASTO urodzi si 1929 
roku w osadzie Przysta, powiecie uckim na 
Woyniu. Jest on synem Wadysawa i Stefa
nii, z domu Maziarz. 

Lata dziecice do czasu wybuchu wojny w 
1939 roku spdza w miejscowoci rodzinnej. 
Wkroczenie wojsk rosyjskich na Kresy Wscho
dnie przerywa jego nauk w trzeciej klasie i 
koczy okres beztroskiego dziecistwa. Sowie
ci aresztuj ojca i wywo na Sybir. Wkrótce 
potem, podobny los spotyka reszt rodziny. 10 
lutego 1940 roku Poldek z matk i siostr Ja
nin w bydlcych wagonach zesanym jest do 
posioku Nianda w lasach Archangielskich, mi
dzy Kotlasem i rzek Suchan a morzem Biaym. 

W roku 1942 na mocy amnestii; Poldek z 
rodzin przedostaje si przez Kujbyszewna so
hoz w obrbie Taszkientu na Uzbekstanie, gdzie 
tyfus i gód pochaniay wygnaców - wspó

towarzyszy rosyjskiej niewoli. W sierpniu te
go roku przedostaje si do Jangi-Jul'u, gdzie 
tworzy si wojsko polskie, a nastpnie do Kra
snowodzka, skd udaje si do Pahlewi w Persji. 
Tam przebywa kilka miesicy i wszczyna nau
k. Z Iranu, Poldek z matk i siostr przerzu
ceni zostali do Karachi, ówczesnych Indii, a o
becnie Zachodniego Pakistanu. 

W maju 1943 roku Poldek Ciasto znajduje 
si w Santa Rosa, w obozie dla polskich uchod
ców niedaleko Leon'u i stolicy Meksyku. Po 
ukoczeniu drugiego roku gimnazjum polskie
go w Santa Rosa, Poldek opuszcza acisk A
meryk w marcu 1946 roku i przybywa do Or
chard Lake, Michigan, gdzie czy si z grup 
"Chopców z Polski". W czerwcu 1947 koczy 
gimnazj urn mariackie i opuszcza Orchard Lak e. 

Matka i siostra jego po krótkim pobycie w 

Detroit przenosz si do Meadville, Pennsylva
nia. Ojciec Poldka po amnestii wstpuje do 
wojska polskiego w Jangi-Jul'u i bierze czynny 
udzia w dziaaniach wojennych Pierwszej Dy
wizji Pancernej Generaa Maczka, a po umowie 
jataskiej przedostaje si do Wielkiej Bryta
nii. W roku 1949 przyjeda do Meadville, Penn
sylvania. Tu nastpio radosne zczenie si ro
dziny po dugich latach rozki i tuaczki. Oj
ciec zmar 1958 roku. 

W roku 1949 Poldek koczy dwuroczny kurs 
techniczny w Kolegium Zwizkowym w Cam
bridge Springs, Pennsylvanii, i powraca do Mi
chigan w poszukiwaniu pracy zarobkowej. Tu 
uzupenia wymagania praktyczne swego zawo
du technicznego. 

W marcu 1952 roku powoany zosta do su
by wojskowej. Po przeszkoleniu wojskowym w 
Fort Meade, Maryland, i po ukoczeniu specjal
nego kursu pierwszej pomocy w Camp Pickett, 
Virginia, zostaje przydzielony do dziau medycz
nego przy gównej kwaterze Siódmej Dywizji 
Armii Amerykaskiej w okolicach Wiesbaden'u 
w Zachodnich Niemczech. W marcu 1954 po
wraca do ycia cywilnego i pracy zawodowej w 
przedsibiorstwie JO-Han w Detroit. Tu poro
ku czasu urabia sobie pene zaufanie i awansuje, 
co pomaga mu w torowaniu drogi dla wielu przy
jezdnych rodaków szukajcych pracy i swoiste
go otoczenia, o które Poldek gorliwie zabiega. 

5 padziernika 1957 roku zawiera zwizek 
maeski z dyplomowan pielgniark Krysty
n Jasisk , rodem z Warszawy. Obecnie pa
stwo Ciastonowie mieszkaj w Warren, Michi
gan, i ciesz si trojgiem dzieci: jedynastolet
nim Jasiem, dziesicioletni Marysi i trzylet
nim Edziem. 

Leopold Ciasto naley do Placówki 7-mej, 
Lwów, Stowarzyszenia Weteranów · Armii Pol
skiej ; do Rycerzy Dbrowskiego, byego "Koa 

Chopców z Polski", gdzie piastowa urd pre
zesa Okrgu Detroit; do Zwizku Narodowego 
Polskiego, który staj e si centrum jego szero
kiej dziaalnoci spoecznej. W Gminie 122 pia
stuj e szereg urzdów : sekretarz, wiceprezes i 
kilkukrotny prezes Sekcji Modzieowej; wice
prezes Grupy 1264 Jan·a Zamoyskiego; dyrektor 
Gminy 122 przez dziewi lat, wiceprezes Gminy 
122 cztery lata, pose na sejmy .N.P. - trzy
krotnie, a obecnie prezes Gminy 122 Z.N.P. Ro
dzina pastwa Ciastoniów jest stu procentow 
rodzin zwizkow. 
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JAN A. DERECKI urodzi si 20 padziernika 1930 roku w Kurha
nach na Woyniu, gdzie spdzi dziecistwo i pierwsze lata szkolne. Oj
ciec jego, Albin, by osadnikiem, a matka, Maria z Kryskich, nauczycielk. 

W czasie wojny, 10 lutego 1940 roku z rodzicami i najmodsz z 
trzech sióstr, zostaje zesany w gb Rosji, w okolice pónocnego Uralu. 
Po ogoszeniu amnestii Polsko-Sowieckiej wraz z rodzin przedostaje si 

do Uzbekistanu w rejonie Karakul, gdzie tworzy si armia polska. Tu 
wstpuje do junaków . . Po dwuletnim pobycie opuszcza Sowiety udajc 
si do Persji. 

W Persji przechodzi przez skupiska polskie w Pahlewi, Teheranie, 
Isfahanie i Ahwazie. W Teheranie, jako maoletni zostaje zwolniony z 
junaków i czy si z matk i siostr. Ojciec w tym czasie suy w armii 
polskiej. Po roku wyjeda z Iranu do Karachi, obecnie Pakistan, gdzie 
udziela si w harcerstwie polskim, koczy szko powszechn i rozpoczyna 
gimnazjum. Po trzech latach pobytu w Indii rozstaje si z matk i z 
grup 33 chopców polskich udaje si na studia do Stanów Zjednoczonych. 

24 listopada 1945 roku przybywa do Nowego Yorku, a w dzie pó

llliej do Polskich Zakadów Naukowych w Orchard Lake, Michigan. Tu 
pozostaje przez nastpne cztery lata; w roku 1949 koczy gimnazjum, 
a w rok póniej opuszcza Orchard Lake udajc si na wysze studia w 
Lawrence Institute of Technology, w Detroit. W czerwcu 1955 roku 
koczy studia inynierii ldowo-wodnej (B.S.C.E.). Obecnie jest inynie
rem zawodowym (P.E.) i pracuje jako "Senior Scientist" w Lake Survey 
Center, NOAA, Dept. of Commerce. 

W roku 1954 zostaje obywatelem amerykaskim, a w latach 1956-58 
odbywa sub wojskow (Army). Podczas lata 1959 roku odwiedza ro
dzin w Polsce, dokd powrócia do Lublina po wojnie. 

28 padziernika 1961 roku polubia Krystyn Maziarz z Chicago, 
rodem z Woynia, która przechodzia podobne koleje losu zsyki na Sybir, 
obozy uchodcze w Persji, Indii i Afryce, a po wojnie dostaa si do Anglii, 
skd w roku 1958 przybya do Ameryki. Obecnie pp. Dereccy maj dwoje 
dzieci; omioletni Basi i siedmioletniego Marka. 

Jan Derecki by kilkakrotnie krajowym prezesem i sekretarzem Ko
a Chopców z Polski, obecnych Rycerzy Dbrowskiego, oraz wspóredak
torem Naszej Drogi. Naley do organizacji zawodowych NSPE, MSPE, 
IAGLR. Caa rodzina naley do Z.N.P. 
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JOSEPH W. DOYNSKI was born to Joseph and Jadwiga (Prus) 
on April 11, 1930 in Biaystok , Poland, where he spent his childhood 
and began elementary education. 

On April 20, 1940 Joseph and his parents were deported by Rus
sians to Siberia. Following the Sikorski-Stalin agreement and result
ing amnesty, they were able to leave the Soviet Union in 1942. His 
father joined the Polish Army (II Corps), while Joseph and his mother 
found refuge in the Polish refugee centers, first in Pahlevi and Teheran 
in Iran, and later in Karachi, India {present West Pakistan). There 
Joseph continued his education in the Polish refugee schools. 

Joseph came to the United States on November 24, 1945 to at
tend Polish Schools at Orchard Lake, Michigan, where he graduated 
from high school in 1949. He moved to Pontiac, Michigan and began 
his employmen:t with the Pontiac Motors Division of G.M. 

During 1950-53 he fulfilled his military obligation, serving with 
the 82 Airborne Division in the United States. After military service 
he returned to Pontiac and his civilian employment. 

Joseph married Mary A. opacka from Chicago, Illinois, who was 
also deported by Russians to Siberia, where she lost her parents. She 
came to the United States in 1946, going through Polish orphanages in 
Persia, India and Mexico. Mr. & Mrs. Doynski have three sons: Joseph, 
born July 14, 1954; Julian, born October 25, 1956, and Edmund, born 
February 2, 1962. John, following his father's footsteps started attend
ing St. Mary's High School at Orchard Lake. 

Mr. & Mrs. Doynski are both members of P.N.A. Lodge 2776 in 
Pontiac, where Joseph served as recording secretary and Mary is a 
vice--president. 

101 



ADOLF R. DUBIEL urodzi si l sierpnia 192!) roln1 Józe
fowi i Zofii, z domu Kruczak, w Sabniowie, pow. Jaso, woj. Rze
szów. Tam ukoczy szko powszechn i gimnazjum w Jale. 

Pod koniec wojny, 13 wrzenia 1944 roku zosta .. wywieziony 
do Rosenberg w Niemczech, gdzie spdzi sze miesicy w obozie 
przymusowej pracy. Powojnie powróci do stron rodzinnych w 
Polsce. 

Do Stanów Zjednoczonych przyby lG grudnia 1D48 roku i 
zamieszka wraz z rodzin w Detroit. Z biegiem czasu uczszcza 
na Walsh Institute of Aecounting, a nastpnie na Lawrence 
Institute of Technology ( 4 lata). "'iV pienvszych latach pobytu 
w Ameryce wstpuje do Koa Chopców z Polski, obecnych Ry

cerzy Dbrowsldego i zost::~je czonkiem Z. P. R. K. 

Podczas duszych wakacji w Polsce polubia Lucyn Dacyl, 
absolwentk Akademii Medycznej, "'iVydziau Farmaceutycznego 
w Krakowie. Pp. Dubiel zamieszknj w· Harni-ramek i maj tro
je dzieci: Andrzeja, nrodzonego 20 marea 1 D39; Marka, urodzo
nego 9 grudnia 1963, oraz.Renat, urodzon 11lutego 1967 roku. 

Matka p. Dubiela zmara nagle w roku 1962, a ojciec jest na 
walmej ach w Polsce. 
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MARIAN DUBIS1 syn Jana i Filomeny (Trybus), urodzi si 

21 czerwca 1928 roku w Zeglcach, pow. Krosno, woj. Lwowskie. 

Dnia 10 lutego 1940 zosta zesany wraz z rodzin w okolice 
Swierdowska, na Uralu, do przymusowej pracy w lasach. Tu u
miera ojciec w roku 1941. Po ogoszeniu amnestii polsko-sowiec
kiej rodzina udaje si do Kermene w poudniowej Azji Sowieckiej, 
gdzie Marian wstpi do junaków. 

W roku 1942 opuszcza Zwizek Sowiecki i trafia do Pahlevi, 
a nastpnie do Teheranu w Persji. Tu czy si z rodzin i zostaje 
przeniesiony do Karachii, a potem do Valivade koo Kolhapur w 
Indii, gdzie rozpoczyna gimnazjum. 

24listopada 1945 przyby wraz z grup "Chopców z Polski" do 
Stanów Zjednoczonych na studia w Orchard Lake, Michigan. W 
1949 koczy gimnazjum, a w 1950 opuszcza Orchard Lake i osiedla 
si w pobliskim Pontiac. Tu rozpoczyna prac zarobkow i po
lubia Janin aba, która równie przechodzia zsyk do Rosji, a 
nastpnie przez polskie obozy uchodcze w Persji, Indii i Meksyku 
dostaa si do Stanów Zjednoczonych. 

Pastwo Dubis obecnie zamieszkuj w Lake Orion, Michigan i 
maj czworo dzieci: Stanisaw, urodzony l maja 1952, obecnie stu
dent w Oakland Community ·college; Barbara, urodzona 31 grud
nia 1955 ; Maria, urodzona 29 stycznia 1959 i Helena, urodzona 
29 stycznia 1961. W roku 1958 Marian otwiera wasn stacj gazo
linow, a w kilka lat po tym zostaje wspówacicielem R. & M. 
Motors (Renault dealership) ze szwagrem, Ryszardem Siring w 
Pontiac, Michigan. 
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JÓZEF GAUSZKA urodzi si w Meaux, Francji, 4listopada 
1925 roku. Rodzice jego, Józef i Rozalia, z domu Sidorowicz, przed 
II Wojn wiatow mieszkali we Wschodniej Polsce. 

10 lutego 1940 roku zostali zesani przez Rosjan w okolice 
Archangielska. Nastpnie w drodze z pónocy na poudnie Zwiz

ku Radzieckiego, mody Józef, przewdrowa wiksz cz Azji 
Sowieckiej (Kazakstan, Uzbekstan, Kirgistan, Syberi, Turkis
tan). Przez Taszkient i Ama-At dotar w okolice jeziora Bajka, 
koo Irkucka, po czym w drodze powrotnej na zachód przez Kras
nowodzk opuci Sowiety pod koniec rolm 1942 i wyjecha do Pah
levi w Iranie. 

W Iranie wstpuje do wojska polskiego, suc w 3 Dywizji 
S.K. w okresie 1943-47. Z wojskiem przechodzi przez Iran, Iral\:, 
Syri, Palestyn, Egipt, Libi i ca kampani we Woszech. Bra 

udzia w bitwie pod Monte Cassino, w Ankonie i Bolonii. Ojciec 
suy równie w II Korpusie. 

Po wojnie dosta si do Ang1ii skd wyemigrowa do Argenty
ny, a z Argentyny przyjecha do Stanów Zjednoczonych 30 marca 
1955 roku i zamieszka w Chicago, Illinois. on jego zostaa 
Stefania Baczyska, rodem z Polski. Pastwo Gauszka maj 

dwoje dzieci - córeczk Krystyn, urodzon 24 sierpnia 1958 roku 
i synka Franka, urodzonego 22 czerwca 1962 rolm. 
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ROBERT G. GLEJ F urodzi si .11 listopada 1929 roku w 
Brzeciu nad Bugiem. Jest synem zawodowego onierza (kawale
rzysty). 

Rezultatem II-giej Wojny wiatowej, drog przez Sybir, So
wieck Azj Poudniow, Persj i Indie znajd11je . si w Ameryce 
w Orchard Lake w roku 1945. 

Po ukoczeniu gimnazjum i jednego roku kolegium opuszcza 
Orchard Lake i rozpoczyna ycie samodzielne na terenie Detroit. 

W roku 1950 polubia Zofi Bartosik Pastwo Glejf maj 
picioro dzieci: Krysi, lat 18; Roberta M., lat 16; Monik, lat 14; 
Marysi, lat ]2; oraz Cyndi, lat 6. 

Podczas wojny koreal'iskiej Robert spdzi dwa lata w Marine 
Corps, suc w Japonii i Korei. Po powrocie uczszcza do Kole
gium na studia inynierii, a po graduacji przenosi si do Chicago, 
Illinois. Obecnie pastwo Glejf zamieszkuj  w Des Plaines, 
Illinois. 

Robert pracuje jako Plant Superintendent of Kinkead Indus
tries Inc. of Chicago, Divison of U.S. Gypsum. 
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RYSZARD M. GOLENIOWSKI przyszed na wiat dnia 29 
wrzenia 1929 roku w mijscowoci Borek, pow. Kostopol, na 
Woyniu. W lutym 1940 roku wraz z rodzicami (Antonim i Wik
tori z Andrzejewskich) i rodzestwem zosta wywieziony przez 
Rosjan na Sybir w okolicach Woogdy. Po amnestii wraz z ro
dzin przedostaje si do Uzbekstanu, a nastpnie do Teheranu 
w Iranie i Valivade koo Kolhapm· w Indii. Ojciec suy w 
II-gim Korpusie pod dowództwem Gen. W. Andersa i bra 
udzia w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie rodzice powrócili 
do Polski. 

Do Stanów Zjednoczonych Ryszard Goleniowski przyby 24 
listopada 1945 roku, jako jeden z Chopców z Polski w Orchard 
Lake, Michigan. Tam ukoczy gimnazjum i kolegium ze stop
niem bakaarza. (B.A.) W Kole Chopców z Polsld, obecnie Ry
cerzy Dbrowsldego , piastowa urzd skarbnika. 

Sub wojskow w armii amerykaskiej odby w latach 
1954-55 na terenie J aponi.i w Tokio. 

Ryszard polubi Danut Chomick, z zawodu nauczycielk, 
w Polsce. Pastwo Goleniowscy maj dwie córeczki: Ann, 
urodzon 30 wrzenia 1963 i Dorotk, m·odzon 7 lutego 1967. 
Obecnie zamieszkuj w Dorchester, Mass., gdzie Ryszard pra
cuje jako "engineering assistant" w Honeywell. 
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JOHN G. IWASKI m·odzi si 14 listopada 1937 roku w 
Dominikowicach, pow. Gorlice, woj. Kral{ów. Do gimnazjum u
czszcza w Jale, w Rzeszowsldm, a przeszkolenie wojskowe 
przeszed w Legnicy, gdzie uczszcza na kurs oficerów rezerwy. 
Jako podchory odby sub w wojsku polskim (oddziay 

powietrzno-desantowe) w okresie 1956-59. Bra udzia w manew
rach wojsk Paktu Warszawsldego. 

Ojciec jego, Wadysaw, czonek A.K. zosta rozstrzelany 
przez Niemców w Owicimiu. Matka, Maria, z domu Maksymo
wicz, zamieszkuje obecnie w Ameryce. 

Pan Iwaski przyjecha do Stanów Zjednoczonych w roku 
1961 i zamieszka w Detroit. Pracuje jako elektryk i uczszcza 
na Lawrence Institute of Technology (3 lata). 

on jego zostaa Krystyna Dubiel, rodem z Jasa. Pastwo 
Iwascy maj dwoje dzieci: syna Jerzego, m·odzonego 9 maja 
1963, oraz córeczk Margaret , urodzon 17 marca 1965 roku. 
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KS. PRAAT WALERY JASISKI urodzi si 
w roku 1904 w Koszalinie. Ukoczy gimnazjum 
omioklasowe w Kato wicach ~a lsku, studiowa  
dwa lata filozofi na Uniwersytecie .Jagielloskim w 
Krakowie, a potem cztery lata teologi na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriaskim w Rzymie. Zosta wy
wicony w roku 1928 w Katowicach. By rok wika
rym pod Katowicami. Uczy na lsim metod nau
czania w seminarium nauczycielskim, w Intytucie 
Pedagogicznym i wreszcie w lskim Seminarium 
Duchownym w Krakowie, gdzie take by ojcem 
duchownym. Przez cztery lata w Kurii Biskupiej 

,Katowickiej w referacie szkolnym prowadzi wydzia 

szkolnictwa zawodowego. Przed wojn w roku 1939 
przyby do Stanów Zjednoczonych, aby si zapozna 

z wychowaniem religijno-moralnym w amerykas
kich szkoach zawodowych. Gdy wybuch II Wojny 

wiatowej uniemoliwi mu powrót do Polski, zosta nauczycielem 
w Zakadach Naukowych Polonii w Orchard Lake. Tu w Semina
rium Duchownym wykada teologi dogmatyczn, uczc take w 
High School i Kolegium. Za prac nauczycielsk-wychowawcz 

Polonii, Papie Jan XXIII za staraniem Ks. Kardynaa Wyszys

kiego, mianowa go praatem w roku 1963. 
Ma magisterium z Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie 

i doktorat teologii z Uniwersytetu Gregoriaskiego w Rzymie. W 
Ameryce jest czonidem Zwizku Katolickich Filozofów Amery
kaskich, Stowarzyszenia Teologów Amerykaskich, Polish Ins
titute of Artsand Science, Polsko-Amerykaskiego Stowarzysze
nia Historycznego. By prezesem tego stowarzyszenia historycz
nego . . By take prezesem Zwizku Katolickich Filozofów Amery
kaskich na okolic Windsor i Detroit. 

Wyda drukiem prace ; o pedagogice i szkole w Polsce -
komentarz do Konstytucji Apostolskiej o duszpasterstwie mi
granckim, do Konstytucji Papieskiej "Munificentissimus Deus". 
Opracowa fazy rozwoju Polonii Amerykasld e j dla VI tomn 
duego rzymskiego wydawnictwa naukowego : Sacrum Poloniae 
Millennium. Od roku 1958 jest redaktorem Sodalisa, or ganu fakul
tetu Seminarium Polskiego w Orchard I .. ah:e. ( M ie si c zn i k t en 
zajmuje si  problemami Katolickiej Polonii A merykas k i e j na 
poziomie absolwentów s zk ó r ed nic h i w y s z ych) . Ks. J as i ski 

ci l e w s p ó pr ac uj e z Po loo.ijn  g ru p "Rycerzy Db r o w sldego", 

którzy wród P olonii szerz ruch poc z enia harmonii ideaów 
polskich, amerykaskich i lmtolickich. 

W roku 1970, na wniosek Ks. Biskupa Rubina, Delegata Ks. 
Kardynaa Wyszyskiego dla spraw emigracji polskiej, i sekre
tarza Synodu Episkopatu wiata katolickiego, Ks. Praat Wale
rian Jasiski zosta zamianowany, za zgod Sekretariatu Stanu 
w Rzymie, czonkiem Rady ICMC, Midzynarodowej Katolickiej 
Komisji dla Spraw Emigracyjnych. Jest pierwszym czonkiem 
Polonii wiata w Radzie ICMC. 
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ZYGlJIIUNT W . JEZIORSKI was born 
on Jannary 3, 1930 in osada Bortnica, 
Dubno, Poland. After Russian occupation 
of Poland, Zygmunt at t he age of nine, to
gether with his father, hrother and two 
sisters were forced to leave by boxcar 
train to live and work at a lumber camp 
on the Mezen River in Siberia. After two 
years the family split up in Stalingrad, 
Russia; the father never to be see.11 again. 
Ziggy, along with his younger sister, macle 
their way to Persia and eventually to 
India through variom; orphanages. There 
they joined their older sister and aunt 
and 1ived there for a few years. 

Zygmunt, along with othe1· Polis h 
hoys, left India by ship for America and 
ente1·ed Orchard Lake Schools in 1943, 
wher e after high school graduation he studied one year in college. 
In 1950, eluring the Korean W ar , he ser vecl with the United States 
Ar my, st ationed chiefly in Germany. After his dischar ge in 1952 
he assumecl employment with the Pontiae Motor Division, Michi
gan wher e he r emains ga infu]l~ r employecl. 

Mar y Ann Levicki, a native of l\fichigan, became his bricle Sep
ternber 11, 1954. Togethe1· they set up housekeeping in Pontiac and 
were blessecl with fom· chilclren: 1\'Iichael, born July 20, 1955 ; Su
san, born July 7, 1957 - both now attending Uadison Jtmior Hig-h 
School; Gerald, boru Septernber 11, 1961 and J ames, born Janu
ary 24, 1963. The latter two attend l\fcCarroll Elementary School. 

Mr. Jeziorski bas heen serving as treasurer for the Pontiae 
Local #2776 of the Polish National Alliance for several years. H e 
also has been a past vice-president for the former "Boys from 
Poland". His wife, Mary Ann has been a cuh scout mother, C.C.D. 
teacher for St. Michael Parish and part-time organist at St . 
. Joseph's Parish. She is also se1·ving her fourth year on the Me 
Carroll School P.T.A. Executi,-e Board. Zygmunt's favm·ite par
ticipating sports are fishing and deer hunting_ 
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MARIAN KAMISKI urodzi si 6 sierpnia 1926 w osadzie 
Bujniewicze, pow. i woj. Nowogródzlde. 

10 lutego 1940, wraz z matk i rodzestwem, zosta wywie
ziony przez Rosjan w okolice Archangielska do przymusowej 
pracy w lasach. Ojciec, Andrzej, zosta aresztowany wkrótce 
po wkroczeniu wojsk rosyjskich na ziemie polskie, i zesany w 
gb Rosji, gdzie zmar w drodze na wolno po ogoszeniu 
amnestii polsko-rosyj skij . 

. Na mocy amnestU,. Marian wraz z rodzin udaje si do Uz
bekistanu pod koniec roku 1941, gdzie w Jakubalm wstpuje do 
junaków. Z junakami przeszed Persj, Irak, Syri oraz Pales
tyn, gdzie uczszcza do Szkoy Kadetów. 

W roku 1943 rozpoczyna sub wojskow w II Korpusie 
przechodzc przez Egipt i Wochy, a po wojnie dostaje si do 
Anglii, gdzie zosta zwolniony z wojska i pracowa jako elektryk 
na kolei. 

Do Stanów Zjednoczonych przyby 10 kwietnia 1952 i osied
li si w Pontiac, Michigan. Obecnie mieszka z matk w Berkley, 
Michigan. 
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KS. MIECZYSAW S. KAMISKI, 
syn Andrzeja i Zofii, z domu Ciasno
cha, urodzi si 3 stycznia 1930 roku 
w osadzie Bujniewicze, pow. i woj. No
wogródzkie. N a Kresy W schodnie ro
dzice przenieli si po I Wojnie Swia
towej. Tu przychodzi na wiat czworo 
dzieci: Henryk, Marian, Emilia (obec
nie Jadach) i najmodszy Mieczy s aw. 

Mietek lata dziecice spdza w Buj
'niewiczach i tam rozpoczyna nauk, 
któr przerwaa mu II Wojna Swiato
wa. Krótko po wkroczeniu wojsk ro
syjskich ojca aresztowano, a póniej 
wywieziono w gb Rosji. Ojciec po 
ogoszeniu amnestii w drodze na wol
no ciko zachorowa i zmar. 10 
lutego 1940 reszt rodziny Rosjanie 
wywieli do przymusowej cikiej pra
cy w lasach Archangielskich o godzie, 

chodzie i wszelkim niedostatku. Mietek uczszcza do szkoy rosyjskiej, a 
w czasie lata pracowa w lesie. 

Krótko po amnestii, pod koniec 1941, mody Mietek wyrusza wraz z 
ca rodzin z posioka Kubao koo Archangielska, najpierw do Uzbekista
nu, gdzie organizuje si Armia Polska. Tam dwaj bracia wstpuj ·do 
junaków. Potem pod opiek ju polsk dostaje si do Krasnowodzka, skd 
przez morze Kaspijskie dojeda do Persji - do Teheranu i Ahwazu, a z 
kocem 1944 udaje si wraz z matk i siostr do Indii, do obozu dla pol
skich uchodców w Valivade koo Kolhapur. 

W listopadzie 1945 przybywa Mietek wraz z grup chopców polskich 
do Stanów Zjednoczonych, do Orchard Lake, Michigan. Tu koczy gim
nazjum w 1949 roku, a nastpnie kolegium Najwitszej Maryi Panny ze 
stopniem bakaarza (BA) w roku 1954. Idc za gosem powoania rozpo
czyna nastpnie studia teologii w Polskim Seminarium SS. Cyryla i Me
todego w Orchard Lake. :Przeszo sze lat Orchard Lake byo dla 
Mietka domem rodzinnym. W kwietniu 1952 r. rodzina jego przybya z 
Anglii do Pontiac, Mich. i odtd wakacje swe spdza z nimi. 

Po wywiceniu, 22 czerwca 1958 r. rozpoczyna prac kapask w 
diecezji London, Ontario. Prymicj odprawia w parafii w. Józefa w 
Pontiac, Mich. Pierwsz placówk Ks. Mieczysawa w Kanadzie to nowo
powstajca polska parafia w Chatham, Ontario. Tu prowadzi dodatkowo 
szkók jzyka polskiego, chór, oraz lekcje katechizmu. Po dwóch latach 
zostaje przeniesiony na parafi angielsk do Petrolia, Ont., gdzie obsu
guje dwa kocioy misyjne. 

We wrzeniu 1962 r. Ks. Mieczysaw zostaje wikarym w parafii St. 
Mary's w Woodstock, Ont. Znajduje si tu okoo 120 rodzin polskich, 
którym Ks. Kamiski powica si specjalnie. Polonia w Woodstock za
wdzicza w wielkiej mierze Ks. Kamiskiemu powstanie polskiej parafii, 
on bowiem przygotowa do tego podwaliny, a w roku 1966 na zlecenie 
biskupa przeprowadzi skutecznie szeciomiesiczn prób wprowadzenia 
jzyka polskiego do Mszy w. i liturgii. 

Nastpnie Ks. Mieczysaw jest asystentem duej parafii terytorialnej 
w St. Thomas, Ont., a od czerwca 1969 r. w Tillsonburg, Ont. 

Ostatnio Ks. Kamiski zosta mianowany proboszczem w Wingham, 
Ont. w miejscowoci pooonej 100 mil na pónoc od Sarni. 
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RYSZARD J. KAMISKI urodzi si kow w U.S. Army, na Korei w wydziale 
Józefowi i Pelagii, z domu Szlaz, 20 listo
pada 1929 roku w Sonimin na Wilesz 

czynie. 

Dnia 13 maja 194:2 r. zesany na przy
musowe prace do Niemiec, skd po woj111ie 
dnia 20 grudnia 194:6 roku przyby do Sta
nów Zjednoczonych do New York. Po 
krótkim pobycie w Lodi, New Jersey, dos
ta si na studia w Orchard Lak e, Mi chi
gan, gdzie ukoczy St. Mary's High 
School w roku 194:9. 

W okresie 1951-52 odby sub wojs-

"Military Intelligence Service", jako ling
wista, awansujc do stopnia sieranta. 

Dnia 30 czerwca 1956 roku Ryszard po
lubi Charlotte Bartkowsk, urodzon w 
Detroit. Pastwo Kamiscy zamieszkuj 

obecnie vv Sterling Hts., Michigan, i maj 
omioro dzieci : Bernard, m·odzony 27 
kwietnia 1957; Caro l, 6 lipca 1958; Ken
neth, 14: sierpnia 1959; Stephen, 5 listo
pada 1961 ; Thomas, 18 grudnia 1963 ; 
Teresa, 14: sierpnia 1965 ; oraz blinita 
Andrew i Daniel 16 maja 1968. 
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ANTHONY T. KASPRZAK was born to Franciszek and 
Stanisawa (Samol) on May 19, 1930 in Wydarowo, in the Poz
na region of Poland. 

During "\iVorlcl War II, in October 1944, he was deportecl by 
Germansto forced labor camps near Halle Leipzig, Germany. 

On July 16, 1946 hecameto the Unitecl States to attend the 
Orchard Lake Schools in Michigan, where he stayed for eight 
years gracluating from High School and the St. Mary's College 
with a B.A. degree. During this time his mother passecl awa~ · 
in1947. 

After his grachmtion from college, Anthony fulfilled his mil
itary obligation, serving in the Army eluring l 934-55. He waR 
stationecl in the United States and France. 

Anthony married Margaret Patak~ - , boru in Wilkes Bane, 
Pem1sylvania. They reside in Warren, Michigan, and have five 
children; Karen, boru April28, 1939; Mark, boru April 24, 1960; 
twins De1mis and Donald, born October l , 1962 and Diane, born 
.July 31,1967. 

Mr. Kasprzak is a co-owner of the AF-TECH Corporation, 
a tool and cli e shop in Warren, Michigan. 
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P A. UL T . KN A.PP ur odz i si Józefowi dzieci: Paul J., urodzony 29 wrzenia 1929 
i Teresie, z domu Mech, 21 grudnia 1906 
roku w Chicago, Illinois. Jak o mody 
chopiec Paul traci sw matk w roku 
1914. 

ycie swe spdza w Chicago gdzie ko
czy McKinley High School i dwuletni kurs 
buchalterii w Columbia Business College. 
Paul zatrudniony jest przez REA Express 
jako "revisor". 

roku i Rosemarie, urodzon  5 wrzenia 
1932 roku. Córka jest nauczy c ielk, a syn 
adwokatem. 

Oprócz Rycerzy Dbrowskiego, Paul 
Knapp naley do licznych organizacji: 
ZPRK - gdzie by marszakiem; jest se· 
kretarzem poczonych osad i prezesem 
Osady 119; ZNP - gdzie piastuje urzd 
skarbnika Tow.; Rycerzy Kolumba #361; 

Pan Knapp polubi Stell Gondela, z oraz Tow. Imienia Jezus przy parafii w. 
Chicago. Pastwo Knapp maj dwoje Modzianków, gdzie jest prezesem. 
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O. SEBASTIAN M. KU ) 
O.F.M., m·odzi si 29 lutego 
1928 roku we wsi J angrot, 
pow. olkusldm, woj. kielec
kim (obecnie krakowskim). 
W roku 1938 przeniós si 

wraz z rodzicami na Kresy 
Wschodnie Polsld do woj. 
tarnopolskiego, gdzie rodzice 
nabyli dziak. Tu te zasta
je go II Wojna wiatowa i 
wywóz na Sybir 10 lutego 
1940 roku z ca rodzin. 

Pod koniec 1941 roku opusz
cza Syberi z rodzicami i po
zostaym rodzestwem, uda
j c s i  do Kirgizstanu, skd 
przedostaje si do Persji : 
najprzód do Teheranu, a na
s tpnie do I sfahanu, gdzie 
przebywa przez nast pne 

dwa lata. Z pocztkiem 1944 roku opuszcza Isfahan wraz z matk 
i siostr i udaje si do Indii, gdzie zamieszkuje w tymczasowym 
obozie dla polskich uchodców w Karachi. Tu koczy szko po
wszechn i rozpoczyna studia gimnazjalne. W roku 1944 spada 
na niego bolesny cios: umiera mu matka, zostawiajc g·o samego 
z dwunastoletni siostr. Ojciec bowiem i starszy brat w tym 
czasie penili sub wojskow w Armii Andersa w Palestynie. 

W roku 1945 Sebastian wyjeda do Stanó-w Zjednoczonych 
na studia do Orchard Lake, Michigan. Tu przez nastpne czter~T 

lata ksztaci si w Wyszej Szkole N aj w. l\Iaryi Parmy. Z ukocze
niem studiów klasycznych opuszcza Orchard Lake i wstpuje do 
nowicjatu 00. Franciszkanów w Pulaski, Wis. Po ukoczeniu 
studiów filozofii i teologii w Seminarium Chrystusa Króla w 
West Chicago, Illinois, otrzymuje w 1957 roku wicenia kap
askie z rk Biskupa Marcina McNamara, Ordynariusza diecezji 
Joli et, Illinois. 

Z ukoczeniem pitego roki1 teologii, O. Sebastian powoany 
jest w 1959 roku przez przeoonych na stanowisko redaktora 
i lfiesic z nika Franciszkaskiego w Pulaski, Wis. Stanowisko to, 
oprócz "week-endmvej" pracy duszpasterskiej sprawuje po dzie 
dzisiejszy. 
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KS. KAZIMIERZ KWIATKOWSKI 
urodzi si w miejscowoci Dugokty, 

pow. Skierniewice, woj. Warszawskie, 22 
lipca 1922 roku. 

W okresie II Wojny wiatowej wraz 
z liczn rzesz Polaków przeszed zsyk 

na Sybir, sub wojskow i obozy przej
ciowe na uchodctwie. Dnia 10 lutego 19-
40 roku zosta wywieziony przez Rosjan 
do miejscowoci Pieszenskoje w okolicach 
Archangielska na przymusowe prace w 
lasach, a po uwolnieniu dostaje si do 
Uzbekstanu. W okresie 1941-42 suy w 
Polskich Siach Zbrojnych w Rosji. Przez 
Krasnowodzk wydostaje si z Rosji i uda-

je si do Teheranu w Iranie, a nastpnie 
Valivade w Indii. 

W listopadzie 1945 roku przyjeda do 
Zakadów Naukowych w Orchard Lake, 
wraz z grup "Chopców z Polski". Tu 
koczy gimrnazjum i kolegium ze stopniem 
bakaarze sztuk piknych (B.A.), nastp
nie przechodzi teologi i otrzymuje wi
cenia kapaskie w roku 1955. Podczas 
pobytu w Orchard Lal{e jest jednym z za
oycieli Koa Chopców z Polski, kilku
krotnym prezesem i redaktorem Naszej 
Drogi. Od roku 1955 naley do Z:'RK. 
Prac kapask prowadzi Ks. Kazimierz 
na terenie Nowej Anglii, gdzie jest pro
boszczem parafii w . Kazimierza w N e w 
Bedford, Mass. 
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FRANK LIESKE was born Ma1·ch l, 1926 in Gdask, Poland. 
During the German occupation on Febrnary 20, 1944 he was 
forced to leave Poland through Germany and France and came 
to England in August, 1944. 

Mr. Lieske served in the Polish II Corps in Italy from 1944 
to 1946. During that time he completed technical high school at 
the combined local and military institutions. From 1949 to 1950 
Frank attended the Chelsea College of Aeronautical Engineering, 
London, England. 

Hecameto the United States in 1951. After a short time of 
orientation, he beganto attend the Allied Institute of Technolog:· 
and attended the Illinois Institute of TechnolOg)' in Chicago, 
from which he graduated in 1954 with B.S.l\LE. At present Framl.: 
is employed as a Sr. Design Engineer for the Architectural Firm 
of Graham, Anderson, Probst and White, Chicago, Illinois. 

On Septernber 17, 1956 Frank married Miss Teresa Brzo
zowska. Teresa was born in "'Vilno, Poland. S he came to the · 
United States in 1951. They have four children: George, born 
Septernber 21, 1958; Edward, born Octoher 24, 1960; Monica, born 
May 8, 1962; and Renetta, born on April 26, 1967. rrhe older three 
children attend Congress Park School. 
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Ks. JÓZEF LIPKA przyszed na 
wiat w Strzpinin w Wielko
polsce, 6 lutego 1900 roku. U
czszcza do szkoy powszechnej 
w Zdroju. Z kolei w 1910 roku 
wstpuje do gimnazjum klasycz
nego w Grodzisim Wielkopols
kim, które koczy w Midzyrze
czu. 

W czerwcu 1918 roku zostaje 
powoany do wojska niemieckie
go, ale ty llm na krótko. Jeszcze 
w listopadzie tego samego roku 
powraca do domu. W tym czasie 
wybucha Powstanie Poznaskie, 
któremu oddaje si cakowicie. 

Od1919 do 1921 roku peni su-

b wojskow w Annii Polsldej. 
Po wojnie polsko-bolszewickiej rozpoczyna studia prawnicze 

na Uniwersytecie Poznaskim, które koczy z tytuem Magistra 
Praw. 

Od1923 do 1926 roku pracuje jako aplikant sdowy w Okrgo
wym Sdzie Apelacyjnym w Katowicach. Przez krótki okres cza
su jest asesorem sdowym w Chorzowie i Rybniku. W 1926 roku 
zostaje mianowany sdzi grodzkim. Nowy swój urzd sprawuje 
w Chorzowie i w Katowicach. 

Z kolei w 1932 r. zostaje wyznaezony na sdz i ego okrgoweg·o 

w Katowicach. Pomimo licznych zaj bierze czynny udzia ''r 
yciu spoec zn ym i religijnym. Jest czo nki em Zarzdu Oddziau 

Zrzeszenia Sdziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Stowarzyszenia Polskiej Inteligencji Katolickiej. Od 1938 r. 
piastuje urzd prefekta Sodalicji Marias ld ej Inteligencji Ms
kiej. Jest równie c zonkiem Rady Okrgowej Caritasu w Kato
wicach, Zwizku Oficerów Rezerwy i Koa Wiedzy Religijnej. 

W czasie kampanii wrzeniowej jest dowódc pocigu pancer
nego. Dostaje si do niewoli niemieckiej, w której przebywa do 
koca wojny. W tym okre.sie organizuje ycie religijne i jest jego 
dusz na terenie caego obozu oficerskiego. 

Po uwolnieniu jest c zonkiem Komisji Weryfikacyjnej Pols
kiej Misji Wojskowej, z kolei dorad c pra·wnym Komendy Obozu 
Wysiedleców oraz kierownikiem placówki amerykaliskiego War 
Relief Services N.C.W.C. na terenie okupacji brytyjskiej. 

Dnia 12 padziernika 19M) roku przyjeda do Stanów Zjed
noczonych. Wszdzie daje si pozna jako bardzo czynny katolik 
W 1951 roku wstpuje do Seminarium Duchownego . Cyryla 
i Metodego w Orchard Lake, Michigan, gdzie koczy studia filo
zofii i teologii. Ksidz Józef Lipka peni swoj prac duszpas
tersk wród Polonii Kanadyjskiej, najpierw w Windsor, a obec
nie w London, Ontario. 
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ANTONI J. MALARZ urodzi si 3 kwietnia 198H roku w 
miejscowoci Bocza, pow. Krasnystaw, na Lubelszczynie. 

Jesieni 1943 roku zostaje wywiezion~ r na przymusowe prace 
do Niemiec, do Turyngii nad rzek ab. Po wyzwoleniu prze
szed przez liczne obozy wygnaców na terenie Bawarii, gdzi~ 
uczszcza do gimnazjum, nalea do harcerstwa polskiego, bclc 
druynowym ze stopniem wika, oraz spenia funkcj tumacza 

w biurze emigracyjnym (polski, acina, niemiecki i angielski). 
Do Stanów Zjednoczonych przyjecha 21 lipca 1952 roku i 

osiedli si w Detroit. Tu rozpoczyna studia w Detroit Institute 
of Technolog:y i po czterech latach otrzymuje zawiadczenie 

"Mech. Eng." 'V roku 1954 wstpuje do 7-'vizku Narodowego 
Polskiego i Sekcji Modzieowej przy Gminie 122 ZNP, gdzie by 
clwul{rotnie wicepreze~em. Obecnie jeRt d~rrektorem Gminy 122 
7-NP. 

W roku 1958 polubia Lucyn Jezusek, jedn z pierwszych 
powojennych przybyszy z Polski do Detroit. Pani Lucyna uro
dzia si w Omsku, Rosji, podczas zs~·ki rodziny na Sybir, skd 
po wojnie wrócia do Polski. Paiishvo :lVIalarz zamieszlmj obec
nie w Warren, Michigan i maj trzy córeczki: Teres~, urodzon 

15 marca 1961; Barbar, m·gdzon 4 czerwca 1963, oraz Renet, 
urodzon 14 wrzenia 1 fiG!) roku. Pan Anto pracuje jako "ma
chine designer" w Time Eng. Co. 

Sub wojskow odby w oln·esie 1!):17-59 w Fort Campbell, 
Kentucky. OjGiec jego, l\farcin, oficer wojska pob;ldego, zgin 
krótko po wojnie koo Lublina podezas napadów band ukraiskich. 
Matka, Czesawa, z domu Laskowska, zamieszkuje obecnie ·w 
Rosenheim, w Niemczech Zachorlnich, a w tym roku odwiedzia 
pp. Malarz w Ameryce. 
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FRANK P. l\fARCINKOWSKI was born in Po
land J uly 11, 1930. During W or l d War II he was de
ported with his famiy to Germany to forced labor 
camps, ·where he worked on the farms. After the war 
Frank came to the U.S.A. and became U.S. citizen in 
1956. 

Frank married Grace Boyer and they have two 
childl·en: Frank Jr., born April 4, 1954 and Pamela, 
horn 1\Iarch 18, 1960. 

Frank attended Kelly ( evening) High School, from 
which he graduated in1967. He also attended Chicago 
Vocational Training School (meat cutters). 

Initially he was employed as a brick layer but pres
ently works as meat manager and cutter. 
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CHESTER MAZIARZ urodzi si  1 lutego 1941 
roku na wygnaniu w Solwiczegodzku, w okolicach Ar
cham.gielska, w Rosji. Rodzice i rodzestwo Czesawa 

zostali ·wywiezieni z Polski na Sybir 10 lutego 1940 
roku. N a mocy amnestii Polsko-Sowieckiej rodzina 
przedostaa si do Uzbekstanu, a nastpnie przez Per
sj do Afryki do obozu polskiego Tengen1 w Tanganice. 
Ojciec w tym czasie suy w Drug·im Korpusie Armii 
Polskiej. Po wojnie Czesaw wraz z rodzin dostaje 
si do Anglii, by poczy si z ojcem, a w roku 1956 
przyjeda do Stanów Zjednoczonych i osiedla si w 
Chicago, Illinois. Tu koczy szko redni, dwuletnie 
kolegium Wright .Tunior College i kurs IBlVI Comput
ers. Nastpnie przechodzi szko zawodow i zostaje 
przedstawicielem giedy nowojorsldej ( account execu
tive). 

We wrzeniu, 1964 roku Czesaw Maziarz polubia 
Lillian Roguszczak, która równie urodzia si na wyg
naniu w Niemczech. Pastwo 1\faziarz maj synka 
Marka, który urodzi si 15 listopada 1967 roku. 

Czesaw przeszed sub wojskow w U.S. Army 
w 1962 roku, jest czonkiem Chicago Society of Toast
masters Int. i "Wisa" Sports Club, a obecnie jest 
sekretarzem krajowym Rycerzy Dbrowskiego. ona 

Lillian, jest obecnie stenografistk sdow ( court re
porter). 
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FRANK J. MIZERA urodzi si 15 marca 1928 roku w osa
dzie Czarnoozy, pow. Kopczyce, woj. Tarnopolskie. 

Dnia 10 lutego 1940 roku zosta wywieziony przez Rosjan 
razem z rodzicami, bratem Tadkiem i siostr Geni na Sybir 
do Kirowskiej "obasti", gdzie majc tylko 12 lat pracowa w 
lasach, cinajc zim i spawiajc wiosn drzewa. 

Rosj opuci w 1942 roku z miejscowoci Krasnowodzk do 
Persji i przez Irak do Palestyny, gdzie ukoczy gimnazjum w 
junackiej Szkole Kadetów. Podczas pobytu w Palestynie zwie
dzi Jerozolim, Betlejem i Nazaret. W 1947 roku przyby do 
Anglii, gdzie zdobywa stypendium do Guildford Technical Col
lege na dwa lata i otrzymuje dyplom krelarza. 

Do Stanów Zjednoczonych przyjecha w 1954 roku i po kilku 
tygodniach zacz prac w Sinclair and Valootine, gdzie nadal 
pracuje jako "foreman". 

W roku 1960 polubi pann Karol Rosenbaum. Karola 
urodzia si w miejscowo$ci Wocze, pow. Turka, woj. Lwowskie. 
W 1942 roku zostaa wywieziona z rodzin do Niemiec, a w roku 
1953 z ca rodzin przybya do Kanady. 

Pastwo Mizerowie maj trzech synów: Ryszard, urodzony 
27 lutego, 1962; Marek, urodzony 19 sierpnia 1964 i Robert, 
urodzony 28 lipca 1969. 

Pan Mizera jest prezesem Rycerzy Dbrowskiego na Okrg 
Chicago. 
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TADEUSZ B. :MIZERA urodzi si 23 padziernika 1929 
roku w Czarnoozach, pow. Kopczyce , w Tarnopolskim. Ta
deusz, syn Stanisawa i Tekli (Banas) , ma starszego brata 
Franka i siostr Gieni. 

Dnia 10 lutego 1940 roku Rosjanie wywieli ca rodzin 

w gb Rosji do prac~ r w lasach, naposioek Skaczok w okolicy 
Kirowa. Tadeusz opu~ri Rosj w roku 1942 jako jtmak, prze
chodzc przez slmpiska polskie w Persji, Iraku i Palestynie, 
gdzie koczy Szko Kadetflw. N:l!';tpnie przebywa w Egipcie 
i Anglii. 

Do Stanów Zjednoezonyclt przyby w roku 1931 i zamieszka 
w Chicago. 'fu polubia 1\fari Skuratowicz, rodem ze Smolina, 
która równie przechodzia zs~ r k i tuaczk podczas wojny. 
Pastwo Mizerowie maj troje dzieci: syna Krzysztofa, urodzo
nego 25 stycznia 1957, ora córeczki- Barhara z 29 listopada 
1959 i Dian z 28 maja 1967 roku. 

Tadeusz :Mizera przeszecU sub wojskow 19?>2-54, w Fort 
Bragg, North Carolina. 
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WALLACE J. NAGROCKI was born to Wadysaw and Pau· 
lina (Mazurek) on June 8, 1928 in Mniszek, Lublin region of 
Poland. 

On Febrnary 10, 1940 Wallace and his family were deported 
to the Archangelsk region o f N orthern Russia. After the outbreak 
of Russian war with Germany, they were allowed to leave AI·tic 
Russia and found their way to the Central Asiatic Republics of 
the Soviet Union (Kazakstan, Uzbekstan, Kirgistan), where the 
Polish AI·my (II Corps) was being formed. There, his father 
joined the Second Corps and in 1942 they managed to leave the 
Soviet Union, but not before hardships, hunger and siclmess de
cimated the family. Of the eight member family only Wallace, 
his father and a sister survived. 

Through Persia, Wallace found his way to a Polish orphanage 
in J amnagar, India, where he resumed his schooling interrupted 
by the war. 

On November 24, 1945 he came to the United States to con
tinue his stuclies at Orchard Lake, Michigan, graduating from 
high school in 1949. His father migrated to South America and 
lives in Buenos Aires, AI·gentina. 

After graduation Wallace left Orchard Lake and moved to 
Detroit, where he met his wife, Mary Dubiel, also born in Poland. 
They were married on Febrnary 5, 1951 and have three children: 
Richard, born June 16, 1953; Teresa, born Febrnary 10, 1955; 
and Sylvia, born August 12, 1957. 

Wallace fulfilled his military ohligation dur:ing 1950-52, being 
stationed mostly in Germany. There, Sergeant Nagrocki was a 
tank commander in the Infantry Division. 

After his army service Wallace returned to Detroit and began 
his career in the trucking business, which took him to all parts 
of the continental United States and neighboring countries as 
well. He attended Ford Commtmity College in Dearborn and is 
presently employed as manager at Air & Sea Pak. 
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KS. PRAAT ZDZISAW PESZKOWSKI uro
dzi si dnia 23 sierpnia 1918 roku w Sanoku, 
gdzie spdzi dziecistwo i ukoczy gimna
zjum. W roku 1938 by w Szkole Podchorych 
kawalerii w Grudzidzu. Wojna zastaa go w 20 
puku uanów-- bra udzia w walkach prze
ciw Niemcom i bolszewikom. 23 wrzenia zo
sta wzity do niewoli sowieckiej i przebywa w 
obozie w Kozielsku. Jest jednym z nielicznych 
oficerów polskich, którzy nie zginli w Katyniu. 

Jest nastpnie w trzonie tworzcej si Ar
mii polskiej w Rosji w I puku uanów Krecho
wieckich. Po wyldowaniu w Persji przecho
dzi przeszkolenie oficera broni pancernej. W 
tym czasie zaistnia trudny problem - poza 

granicami Rosji wraz z wojskiem polskim znalaza si wielka rzesza u
chodców a wród niej MODZIE . Harcmistrz Peszkawski bierze czynny 
udzia w rozwizaniu tego ?wotnego problemu. Wolne chwile powica 
na organizowanie kursów i obozów modziey harcerskiej. Zostaje specjal
nie wyznaczony z grup instruktorów do zorganizowania i wychowania 
modziey w Teheranie i Isfahanie w Persji. Specjalnoci jego s ZUCHY 
i k szta ce ni e wodzów zuchowych. W tej dziedzinie specjalne wyksztace
nie otrzyma w synnej szkole Harcer skiej w Górach Wielkich, gdzie by 
instruktorem u synnego Hm. Aleksandra K a mi s kiego. Rozkazem Na
czelnego Wodza zostaje odwoany z puku do Palest yny i Indii, gdzie jest 
wizytatorem wychowania modziey . Poznaje Indie, przyjani si z wie
loma osobistociami z grona Gandhiego. Modzie przygotowuj e do nowego 
ycia na emigracji. W roku 1946 opuszcza wraz z uchodcami Indie i przy
bywa do Anglii. Rozpoczyna studia uniwersyteckie w Oxfordzie w dzie
dzinie psychologii i jzyków. 

W roku 1950 przybywa do Stanów Zjednoczonych do Orchard Lake, 
gdzie odbywa studia filozofii i teologii. Zostaje wywicony na kapana 
w roku 1954; prymicje swe odprawia w Rodzinie Harcerskiej na Trójcowie 
w Chicago. Zostaje zaangaowany do pracy nauczycielskiej i wychowaw
czej w Zakadach Naukowych w Orchard Lake. 

Równolegle z prac.:'} nauczyci e l s k i wychowawcz studiuje na Uni
wersytetach w Detroit, Madison, Londynie oraz na Uniwersytecie Pol
skim na Obczynie. Stopie magistra zdobywa po napisaniu pracy pt. 
"Sienkiewicz w Ameryce"; w ten sposób s paci te i dug rodzinny, bo
wiem ona Sienkiewicza bya siostr babki ks. Peszkowskiego. 

Tytu doktora filozofii uzyska za opracowanie tezy "Kult Matki 
Boej w literaturze polskiej". Ks. Zdzisaw Peszkawski jest autorem kilku 
podrczników harcerskich, wychowawczych, zredagowa dwie katalogi e: 
Mar y jn i Poezji Religijnej podczas okupacji. Jest równie autorem kil
ku prac z dziedziny historii homiletyki i kultury polskiej oraz zagadnie 
z jzykoznaw s twa. Ks. Prof. Z. Peszkawski wykada w Zakadach Nau
kowych mi dzy innymi jzyk polski pastoralny. Jest naczelnym kapela
nem Zwizku Harcerstwa Folskiego w U.S.A. 

Dnia 21 padziernika 1970 Ojciec w . Pawe VI, z inicjatywy Ks. 
Kardynaa Wyszyi1skiego, mianowa Ks. Dr. Z. Peszkowskiego praatem . 

Ukochana jego matka nie doczekaa si tej radosnej wiadomoci-, bo w 
czasie kiedy jego bulla nominacyjna Papieska zostaa podpisana w Rzymie, 
Ks. Praat by na pogrzebie swojej matki w Sanoku, w Polsce. 
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STANISAW W. PIEKARSKI urodzi si w J asienowie, 
pow. Augustów, woj . Biaostockie, 2 stycznia 1930 roku. W lutym 
1940 rolm zostaje wywieziony przez Rosjan z ca rodzin do 
"posioka" Ciurnoczna w obwodzie Archangielskim, a s tamtd 

do Centralnej Azji Sowiecldej w 1942 rolm, gdzie wstpuje do 
junaków. Przez Jangieul i Aszhabat opuszcza Zwizek Sowiecki 
i dostaje si do Meszhedu w Persji, gdzie z powodu modego wieku 
przeznaczony zostaje do sierocica w J amnagar, Indii. 

25 listopada, 1945 roku przybywa na studia do Orchard Lake, 
a w roku 1947 przenosi si do Kolegium Zwizkowego w Cam
bridge Springs, Pa. Tam koczy dwuletni kurs techniczny. Po 
ukoczeniu studiów po·wraca do Detroit i rozpoczyna prac 

zarobkow. Bierze czynny udzia w yciu polonijnym, naley do 
K.S. Biay Orze, "International Institute", Filaretów, Sekcji 
Modzieowej i Zwizku Narodowego Polskiego. 

27 grudnia 1952 roku polubia Ameli Armack, rodem z 
Kujaw, która do Ameryki przyjechaa 'v roku 1950, a podczas 
wojny wraz z rodzin przechodzia obozy przymusowej pracy w 
Niemcach. W okresie 1953-55 Staszek odbywa sub wojskow. 

Pastwo Piekarscy maj trzech synów : Bogusawa, urodzonego 
14 padziernika 1953; Henryka, urodzonego 12 kwietnia 1956 i 
Tadeusza, urodzonego 8 wrzenia 1959. Staszek pracuje w swoim 
zawodzie, jako "tool and die maker", a Amelia prowadzi wasny 
zakad fryzjerski. Pastwo Piekarscy doznaj dwóch bolesnych 
ciosów: w roku 1952 ginie trag·icznie w wypadku samochodowym 
brat Amelii, a w roku 1966 umiera jej ojciec. 

Caa rodzina pp. Piekarskich naley do Z.N.P., gdzie Staszek 
jest ' . .:.:.:::> Brezesem Gminy 15 i prezesem Grupy 154 7. Jest rów
nie prezesem Rycerzy Dbrowskiego na Okrg Detroit. Naley 
do Klubu Moms and Dads przy Orchard Lake, gdzie Bogu i 
Heniu~szczaj do szkoy wyszej. 
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WALTER A. PIENTA wasbornon -July 16, 1929 in Sienio
wice, Eastern Poland. 

Orphaned during World War II, Pienta joined the Polish 
lmderground. He was captured and spent 19 months in concen
tration and labor camps. Pienta came to the United States after 
the war as a teen-ager with a third grade education. _ 

Realizing the need for education, he resumed his schoolirig 
at the Polish Schools in Orchard Lake. There he was taught 
English and finished high school. 

Walter married Babara Dm·owska, originally from ód, Po
land. They have three children: J ... illian, born in 1954; Ronald, 
born in 1956 and Kenneth, born in 1960. They presently reside 
at 6843 Meath Hunt, Troy, Michigan. 

Pienta began the long· quest for a college degree by taking a 
few courses while working. The quest was postponed for three 
years while serving in the army during the Korean War. 

Army service, imprisonment in a concentration camp, mar
riage, raising a famiy and advancing from tool & die appren
ticeship to a department· manag·er slowed down Walter Pienta's 
pursuit of a college degree but it didn't prevent his achievement 
of the goal. 

Pienta, manager of Chrysler Corp. Engineering Office's tool
ing and certification department, was honored by his employers 
for having· earned a bachelor's degree in business administra
tion at the University of Detroit after 19 years of on-again~ 
off-again study. 

Sidney L. · Terry, vice-president- engineering, presented 
Pienta with a certificate of merit. Pienta joined Chrysler· in 
1958, advancing to department manager in 1965. Currently, he 
is working on his master's degree in business administration. 

127 



JANUSZ REKAWEK was born 
on J une 20, 1929 in Marysin, 
N owogródek region, Poland. His 
parents are Janusz and Maria, 
maiden name Kalaska. 

In the ear ly s ta ges o f W or l d 
War II, on Febrnary 10, 1940, 
Russians deported Janusz and 
his famiy to Czurga, Archan
gielsk region of Al·ctic Russia, 
where they performed forced la
bor as lumbermen. 

In 1942 he was able to leave 
the Soviet U ni on and through 
Meshed, Iran, found his way to 
Polish refugee camp in Jamna
gar, India. 

Janusz came to the United 
States on November 24, 1945 with a group of youthful Polish 
boys from India, eventually known as "Chopcy z Polski", who 
were brought to the Orchard Lake Schools in Michigan. There 
Janusz completed high school in 1949. 

He was called to the military service in January and spent 
the next two years in the Army, being· stationed primarily in 
Germany and France. 

After his military service he completed Detroit Trade School 
(5 years) and became a steam-fitter. Eventually, he became a 
mechanical contl·actor and co-owner of the Inter Lakes Mechan
ical Gontractors of Union Lake, Michigan. 

Janusz married Elizabeth Merenuk from Pontiac, Michigan. 
They reside in Clarkston, Michigan, and have six children: 
Stanley, born August 12, 1955; J enny, born Septernber 2, 1956; 
Theresa, born N ovember 13, 1958; Elizabeth, born December 
20, 1960; Nancy, born October 3, 1962 and Mary, born October 
15, 1966. 
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JÓZEF RUDNICKI urodzi si 3 maja 
1927 roku w miejscowoci Wodzimierzec, 

pow. Sarny, na Woyniu. 
W lipcu 1943 roku zosta wywieziony 

wraz z rodzin na przymusowe prace do 
Neustadt w Niemczech. Po wojnie prze
bywa w polsldch obozach uchodczych, 
gdzie uczszcza do szkoy redniej. 

Do Stanów Zjednoczonych przyjecha 
z rodzin 3 maja 1950 roku do Port Aus
tin, 1\fichigan, a w rok póniej przeniós 

si na stae do Detroit. Tu bierze czynny 
udzia w yciu polonijnym, wstpuje do 
Zwizku Narodowego Polskiego i Sekcji 
Modzieowej przy gminie 122 ZNP, gdzie 
przez kilka lat spenia urzd prezesa. 

19 sierpnia 1961 roku .r ózef polubi 
Krystyn Kaczmarsk, rodem z Polski, 
która równie przechodzia zsyk na 
przymusovre prace w Niemczech. Pastwo 
Rudniccy zamieszkuj obecnie w St. Clair 
Shores, 1\fichigan, wraz z trzema córecz
kami : siedmioletni J asi ( J ane), picio
letni Basi i dwuletni Lydi. 

Rodzice Józefa, "T in centy i Anna ( Zie
liska) Rudniccy zamieszkuj w Detroit. 
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KS. PIOTR A. SANCZENKO 
urodzi si dnia 9 marca 1927 
roku w Niewieu, Polska, 
gdzie spdzi sw m~ o d o. 
Tam uczszcza do szkoy pow
szechnej, któr ukoczy w ro
ku 1938 i po egzaminie wstp
nym zosta przyjty do gim
nazjum. 

Po wejciu do Polski bolsze
wików 17 wrzenia 1939 roku i 
przemienieniu gimnazjum na 
redni szko rosyjsk, Piotr 
dalej kontynuuje nauk. W cza
sie okupacji niemieckiej uczsz
cza z przerwami do tej samej 
s zko y - uczy si niemieckie
go. 

Dnia 3 1$-wietnia 1943 roku podczas apanki zosta przymu
sowo wywieziony na roboty do Niemiec, do Loerrach, Badenia. 
Tam pracowa w cegielni, jako niewolnik. Warunki byy okrop
ne. Piotr mia wtedy szesnacie la t. 

Wejcie wojsk alianckich, tj. francuskich, oswobodzio go z 
niewoli dnia 24 maja 1945 roku. Po kilku trudnych miesicach 
poniewierki uda si do obozu uchodczego w Muellheim (Bad.) , 
a stamtd do Liceum w Rottweil nad Neckarem. Po krótkim 
czasie zostaje przerzucony do Liceum w Schwenningen, gdzie 
otrzyma wiadectwo po ukoczeniu matury w 1947. Studia 
filozofii i teologii rozpocz na synnym niemieckim uniwersy
tecie Ludwigs-Albert, Freiburg Breisgau. Tam te w roku 1950 
ukoczy filozofi . 

W czerwcu 1950 roku opuci Niemcy, aby w U.S.A. rozpocz 
studia teologii w Seminarium Polskim w Orchard Lake, Mich. 
Tu udziela si w harcerstwie i Sodalicji Mariaskiej. 

wicenia Kapaskie Ks. Sanczenko otrzyma w roku 1954 
i rozpocz prac kapask w diecezji London, Ontario, w 
Kanadzie. Przez osiem lat by wikarym w polskiej parafii 
Matki Boskiej Czstochowskiej w London, Ont., a nastpnie 
przez dwa lata w parafii w. Trójcy w Windsor. W roku 1964 
zostaje proboszczem parafii Matki Boskiej Zwyciskiej w 
Chatham, Ontario. 

Matka i rodzestwo Ks. Piotra zamieszkuj w Niewieu, na 
ziemiach zabranych Polsce przez Rosj . 
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VIOTOR J. SA WKO was born in Po
land in 1932, came to the United States 
in 1946, and married in 1956 the former 
Dorothy Kay Sperandio. They have four 
children: Vicld Kay, age 13; Oarolyn 
Ann, age 12, Victor A., age 8; and Grego
ry, age G. 

Dorothy and Victor met at Loyola Uni
versity in 1955. She graduated from 
School of Liberal Arts in 1956, and he 
graduated from the School of Law in 
1959. 

Occupation: Attorney, Self-employecl 
with office at 2300 Board of Tracle Build
ing, Chicago, Hlinois 60604, telephone 
HA-7-0161. 

Residence: 214 E. 1\furray Drive, Wood 
Dale, Illinois. 
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MIECZYSAW B. SUKIEN
NIK, urodzi si 22 maj a 1928 
roku w Sienkiewiczach, w pow. 
Krzemieniec na Woyniu w 
Polsce, gdzie spdzi lata w
czesnej modoci i uczszcza 

do szkoy powszechnej. Dalsz 
nauk przerwa mu wybuch II 
Wojny wiatowej i zsyka 

wraz z ca rodzin do lenej 
osady Piszczanka na pónoc

nym Uralu, za Koem Arktycz
nym. Po amnestii w 1942 roku, 
uwolniona rodzina wyjeda do 
Turkistanu, w Sowieckiej Cen
tralnej Azji, skd po krótkim 
pobycie, rzek Amu-Dari 

przerzuceni zostali do Uzbekistanu w rejonie Karaku. 
Gdy Armia Gen. Andersa opuszczaa Zwizek Sowiecki, 

jako rodzina wojskowa wyjechali przez morze Kaspijskie do 
Pahlevi w Persji, a po przejciowym tam pobycie do stolicy 
Iranu, Teheranu. W Teheranie w obozie dla uchodców kontu
nuowal nauk i by czonkiem druyny harcerskiej. 

Po rocznym pobycie w Teheranie przez Ahwaz, Zatok Per
sk wyjeda wraz z matk i modszymi siostrami do obozu 
przejciowego pod Karachi, obecnie Pakistan, a std do Vali
vade-Kolhapur, Indie, gdzie przebywa do roku 1945. W polskiej 
szkole obozowej ukoczy szko powszechn i dwa lata gim
nazjum im. Marii Curie Skodowskiej. Kontynuowa prac 

harcersk, jako zastpowy i przyboczny, równoczenie by pre
zesem koa ministrantów. 

Za staraniem Zakadów Naukowych w Orchard Lake, Mich., 
zim 1945 roku pod opiek Ks. Kazimierza Bobrowskiego przy
jecha do Ameryki na dalsze studia. vV Orchard Lake ukoczy 
High School, College (4 lata) i Teologi (4 lata). Podczas po
bytu w Orchard Lake by jednym z zaoycieli Koa Chopców 

z Polski, prezesem tego koa oraz dugoletnim redaktorem 
"Nasza Droga". 

Zrezygnowawszy ze wice kapaskich w roku 1956 wyje
cha do Chicago, gdzie poczy si z rodzin, która w 1951 roku 
przybya do Chicago z Anglii. Pracujc w Chicago, w midzy
czasie ukoczy Instytut Technologiczny Lasldego, po czym 
uczszcza na Illinois Institute of Technology. Obecnie pracuje 
jako designer-engineer. Pracujc spoecznie na terenie Chicago 
by prezesem chóru im. Paderewskiego, oraz wice-prezesem 
"Veritasu" Koa Modych. 

Dnia 6 lipca 1963 roku poj za on pann Pelagi Stefa
nowicz, przyby z Polski. 
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GOOD LUCK TO THE 

KNIGHTS OF D4-BROWSKI 
formerlyK. CH. P. FRATERNITY 
of ORCHARD LAKE 

((Let us continue helping the Orchard Lake SchoolsJJ 

Louis J. Talaga Eleanor S. Talaga 
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CHESTER WAJDA was born in Kniayce, Poland on Oc
to ber 27, 1937. In February of 1940 the famiy was deported to 
Russia, where they lived for over two years. In December of 
1942, the famiy made its exodus to Teheran, Iran. During the 
next three years they lived in Ahwaz, Iran, Karachi and 
Valivade, India. In 1946 the famiy came to DuBois, Pennsyl
vania, where Chet began his grammar school education. Three 
years later the famiy moved to Chicago, and in 1953 Chet be
gan his high school studies in Orchard Lal{e, Michigan. Upon 
his graduation from Orchard Lake, he attended the University 
of Illinois and Roosevelt University. In 1963 he fulfilled his 
military obligation as a parati·ooper in the United States Army. 

On Septernber 7, 1968 he married the former Maxine F. Jen
draszak. Chet's wife, Maxine, was born in Chicago, Illinois. 
She attended Sacred Heart Grammar School, St. Stanislaus 
Kostka High School, and St. Mary's of Nazareth School of N1u·
sing. Upon graduation from St. Mary's she worked there for 
three years and until recently was employed at the University 
of Illinois Research and Educational Hospitals as a registered 
surgical nurse. 

Presently the Wajda famiy is residing at 1101 W. 63rd 
Street in LaGrange, Illinois. Chet is employed at International 
Harvester Co. On August 30, 1969 they were blessed with a 
baby boy, Chester .John . 
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EDWARD J. WAJDA urodzi si cb1ia 6 grudnia 1929 roku 
w Kniaycach koo Przemyla. Ojciec Edwarda by rolnikiem i 
rezerwist andarmerii wojskowej. 

W lutym 1940 roku zosta Edward J. Wajda wywieziony do 
Rosji wraz z matl{, dziadkiem Andrzejem Mdrala oraz dwoma 
brami; Czesawem i Wiesawem. 

Amnestia w roku 1942 umoliwia caej rodzinie, oprócz Wie
sawa, który zmar w Rosji, wyjazd do Teheranu, a nastpnie po 
kilku miesicach do Karachi w Indiach. 

W roku 1945 16-letni Edward zgasa si na wyjazd do U.S.A. 
w celu studiowania w zakadach naukowych w Orchard Lake. Po 
ukoczeniu gimnazjum Najwitszej Maryi Panny w Orchard 
Lake wstpuje na "University of I11inois", najpierw na studia 
przygotowawcze, gdzie otrzymuje stopie BS (Bachelor of Sci
ence), a nastpnie na tyme uniwersytecie w roku 1956 otrzymuje 
tytu doktora medycyny (MD- Doctor of Medicine). PraktylH~ 

lekarsk ( Internship) odbywa ·w szpitalu SS. N azaretanel{ w 
Chicago. 

W roku 1958 eni si z pann Hann Kochask, rodem z 
Warszawy, która po Powstaniu Warszawskim zostaa wywie
ziona do Niemiec. 

Pastwo Wajda maj troje dzieci: córk Viol, lat 11; oraz 
synów: Edwarda, lat 10 i Krzysztofa, lat ~. 

Dr. Edward J. Wajda rozpoczyna prywatn praktyk lelmrslut 
w roku 1960 i .prowadzi j nadal w Chicago. 

Dr. Edward J. Wajda jest prezesem Polish Medical Society, 
od szeciu lat Krajowym Prezesem Rycerzy Dbrowskie?;o. Nadto 
jest czonkiem Korporacji Szkó w Orchard Lake, Association of 
Military Surgeons, Academy of Genera Practice, oraz Zwizku 
Narodowego Polsldego. 
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ANTONI W ALA WEN DER, syn Stanisawa i Marii (Babiarz), urodzi 
si 28 padziernika 1929 roku. Szko podstawow rozpocz w Mielnicy Pod
laskiej nad Dniestrem w powiecie borszczowskim. 10 lutego 1940 roku 
zostaje deportowany na Sybir - uczastok Kaba w okolicach Barnaulu, 
gdzie rodzice jego pracuj, jako "lesopowalszczyki". 

Na mocy amnestii dwunastoletni Anto z rodzicami, bratem Józefem, 
siostrami - Stasi i Zosi, przedostaje si na poudnie Z.S.R.R., a na 
kochozie Dzigirem w leninski ej oblasti (okoo 120 km. na wschód od 
Taszkentu) przechodzi godówk. 1 wrzenia 1942 w Jangi-Jul'u rozstaje 
si z rodzicami i siostrami i z bratem przez Aszhabad dostaje si do Me
shedu (Iran), a w grudniu tego samego roku przyjeda do Osiedla Dzieci 
Polskich w Balachacli koo Jamnagar w Indii, gdzie koczy szko pod
stawow. 

Nadszarpnite zdrowie podciga na kuracji w Panchgani (ok. 200 
km. na poudnie od Bombaju) i zostaje skierowany do Valivade koo Kol
hapur. Tu uczszcza do gimnazjum ogólnoksztaccego im. Marii Curie 
Skodowskiej. Po krótkim postoju w Bombaju i Kalkucie dobija do Stanów 
Zjednoczonych 24 listopada 1945 roku. W Orchard Lake przebywa od 
25 listopada 1945 do 12 czerwca 1952 roku koczc gimnazjum w 1948 
roku, a Kolegium N.M.P. cztery lata póniej z dyplomem bakaarza sztuk 
piknych, jako absolwent laiczny. Do czasu poboru do suby wojskowej 
10 grudnia 1952 przebywa i pracuje w fabrykach w Reading, Pennsyl
vania, i Pontiac, Michigan. 

Z Korei wraca do Ft. Ord, California, i Ft. Lewis, Washington, w 
1954 roku. Pracuje w Fisher Body w Pontiac, Michigan, a wieczorami stu
diuje najpierw na Wayne State University. Po zdobyciu dyplomu nauczy
cielskiego w 1958 roku rozpoczyna prac pedagogiczn w Avondale Jr. 
High School koo Pontiac. Stopie magistra sztuk piknych zdobywa na 
Uniwersytecie Detroickim w 1961 roku. Od wrzenia 1962 wykada histo
ri Stanów Zjednoczonych i geografi wiata w Fitzgerald Jr. High School, 
Warren, Michigan. Nadprogramowo prowadzi kursy jzyka angielskiego 
i ustroju pastwowego Stanów Zjednoczonych w Fitzgerald High School i 
East Detroit High School. Prowadzi te wieczorowe kursy jzyka polskie
go w Warren i Ramtrarock; uczy przez jaki czas religii w ramach pro
gramu C.C.D. w parafiach w. Marka i w. Kletusa w Warren. Jest zwi
zany z szeregiem zawodowych i bratnich organizacji (N.E.A., M.E.A., 
E.E.A., P.A.H.A., P.A.C., C.C.C., P.L.A.V., P.N.A., C.K.I.S. i inne). 

Rodzice jego, których nie widzia od trzynastego roku ycia zamiesz
kuj obecnie w gowie koo Gdaska. Siostry Stasia Chamerska i Da
nusia Wrona s równie w Polsce, a siostra Zosia i brat Józef w Anglii. 

Z on Helen (Lenk) rodem z Lubelszczyzny, któr polubi w 1957 
roku, ma szecioro dzieci: Krysi, Basi, Rysia, Czesia, Joasi i Danusi. 
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W ACA ~r WIERCINSKI urodzi si 20 czerwca 1926 roku 
w miejscowoci Czerniat, pow. Postawy, na Wileszczynie. Tam 
ukoczy szko redni. 

W czasie wojny zosta wywieziony 18 padziernika 1943 roku 
na przymusowe prace do Muenchen w Niemczech, gdzie pracowa 
przy budowie domów. Po wyzwoleniu osiedli si w obozie Wild
flecken i odby snh wojskow w amerykaskich Kompaniach 
Wartowniczych. 

Do Stanów Zjednoczonych przyjecha 20 sierpnia 1950 r. do 
portu New Orleans. Obecnie zamieszkuje w Hamtramck, Mich
igan i jest z zawodu lmmrzem . Tn te odeszli z tego wiata ro
dzice Wacka; ojciec Henryk zmar w roku 1957, a matka Emilia 
(z domu Pisarska) w roku 1958. Od szeregu lat Wacek jest czyn
nym czonkiem Zwizku N arocowego Polsldego, a obecnie dyrek
torem Gminy 122 Z.N.P. 
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STANLEY A. 'iVODOWSKI was born on November 5, 
1927 in Przytuly, in the Warsaw region of Poland. He is the 
son of Bolesaw and Stefania (Galeslm). 

During World War II, in April 1941, he and his famiy 
were deported by Russians to forced labor camps in the fields 
o f Aktyubinsk region o f the Soviet U ni on' s Kazakhstan Re
public, where they subsisted in hardships and deprivation. 
There Stanley los t his motber. 

After Hitler attacked Russia, Stanley was allowed to leave 
the Soviet Union, going through Polish refugee centers, first 
in Meshed, Iran, then in Jamnagar and Valivade, India. 

On November 24, 1945 be came to the United States to study 
in the Polish Schools in Orchard Lake, Michigan. Here he 
graduated from High School and completed two years of college. 
Afterwards, Stanley moved to Chicago, Illinois, where he at
tended Greek Technical lm;;titnte and became a tool and die 
mak er. 

On April 21, 1951 Stanley married Eleanore Kocur from 
Chicago, then spent two years in the Army being stationed in 
the U.S. and Japan. Mr. & Mrs. Wodkowsld have three sons: 
Stanley, born January 30, 1954; Bill, born July 28, 1955; and 
Stephen, born Febrnary 28, 1958. The two older boys are at
tending their father's Alma Mater, the St. Mary's High School 
at Orchard Lake. 

Stanley is one of the founding members of the Knights of 
Dbrowski ( formerly Koo Chopców z Polski), and belongs to 
the Alumni Association of Orchard Lake, The Moms and Dads 
Club of O.L., and Polish National Alliance. 
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WILHELM WOLF urodzi si 11 grudnia 
1921 roku we Lwowie, gdzie skoczy 

szko powszechn oraz trzyletni szko 

zawodow mechaniki precyzyjnej. W roku 
1938 rozpocz prac na kolei, jako pomoc
nik maszynisty, a w rolm 1941 zosta ma
szynist kolejowym. 

Rodzice jego, Jakub i Zofia (Stieber) 
zostali wywiezieni na przymusowe prace 
do Niemiec (Halle) w roku 1941, skd po 
wojnie powrócili do Polski i zamieszkali 
we Wrocawiu. Oboje obecnie ju nie y
j. Ojciec umar w 1955, a matka w 1957 
roku. 

Wilhelm zosta wywieziony do Niemiec 
w okolice Frankfurtu w marcu 1943, gdzie 
!lo km'ica wojny pracowa na kolei. Z nie
woli zosta uwolniony przez wojska 
amerykaskie w kwietniu 1945, poczym 
zamieszka ·w obozie uchodczym w Re
gensbm·g w Bawarii. Tam pracowa jako 
kwatermistrz, a 11 lutego 1946 polubi 
lVIari Romm'iczuk, rodem z Polski, która 
1·ównie przesza zsyk do obozów pracy 
w Niemczech. 

Pastwo Wolf przyjechali do Ameryki 
26 kwietnia 1950 i zamieszkali w Detroit, 
Michigan. Maj dwoje dzieci : 24 letni 
córk Danut, obecnie Hrabina, oraz 18 
letniego syna, Ryszarda, który uczszcza 
clo Detroit College Business Institute. 
Pan Wolfpracuje w Genera Motors. 

Od roku 1950 caa rodzina naley clo 
Z.N.P., gdzie Wilhelm jest czynnym czon
Idem przy Gminie 122. W roku 1957 zos
taje dyrektorem Gminy, a przez ostatnich 
kilka lat wiceprezesem teje. W roku 1958 
by clelegatem na Sejm Z.N.P. w Detroit. 
Poza tym jest czonkiem Zwizku Przy
jació onierza Polsldego i K.S. Biay 
Orze, gdzie paroln·otnie by prezesem; 
jest równie sdzi piki nonej. 
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ROMAN ARCZYSKI urodzi si 8 listopada 1933 roku 
miejscowoci Sarny na "'Voyniu. Jest synem .Tózefa i Narcyzy, 
z domu o. 

W roku 1942 Niemcy w y wo go z rodzin do lVIanehan. Po 
wojnie uczszcza do szkoy polskiej w Niemczech, a nastpnie 
suy w Kompanii vVartowniezej w okresie 1949-51. 

Dnia 3 listopada 1951.roku przybywa wraz z rodzin do 8ta
nów Zjednoczonych i osiedla si w Detroit, Michigan. Tu polu
bi Pelagi Zych, która równie pochodzi z Polski. Pastwo ar

czyscy maj czworo dzieci. Caa rodzina udziela si w har
cerstwie amerykaskim- Boys Scouts, Girls Scouts, Bo~ r s 

Scouts Club i Scout Motbers Club. 

Ojciec Romana :~.mar 'IV Ameryce w Toku 1958. 
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MR. JÓZEF BANIOWSKI, Sayreville, N.J. 

REV. KAZIMIERZ BOBROWSKI, Huntington Beach, Cal. 

MR. RICHARD A. DUBIEL, Malden, Missom·i 

MR. EUGENE GLADOWSKI, Old Bridge, N.J. 

MR. JOSEPH GODEK, DuBois, Penn. 

REV. BRUNO L. KACZMARCZYK, Saginaw, Mich. 

MR. JOSEPH KIELTYKA, Birmingham, Mich. 

MR. HILARY KROLIK, San Diego, Cal. 

MR. CHESTER LICHODZJEJEWSKI, A.P.O. N. Y. (England) 

MR. JOSEPH MAKSYMÓW, Hamtramck, Mich. 

REV. MICHA P. PAWEEK, Chicago, Ill. 

RT. REV. MSGR. FRANCISZEK PLUTA, London, Ont., Canada 

REV. TADEUSZ RATAJ, Alberta, Canada 

MOST REV. R. WADYSAW RUBIN, Rome, Italy (Vatican) 

REV. LADISLAUS WOLKO, Spearman, Texas 
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Rycerze Krzyowi 

Crusader Knights 



FRANCISZEK ANDRUSZ urodzi si~ 

lO grudnia 1932 ·we wsi Glinka, koo 

Mis k a na Biaor u si. Ojciec jego Antoni, 
zagim1 przed II Wojn wiatow, po 
aresztowaniu i uwi zi eni u przez Rosjan 
·w roku19~7. Matka, Albina, z domu Stef
niak, mieszka obecnie w Detroit. 

W g1·ndniu 194a eaa rodzina wywie
ziona zo s taa na przymusowe prace do 
Regen sburg w Bawarii. Po wojnie Fran
{'iszek przebyw a  w obozach uchodczych 
od 1945 do l 951, gdzie uczszcza do szkoy 
polskiej, a podczas lat 1949-51 s uy w 
Ameryka~kich Kompaniach Wartowni
<·zych. 

no Stanów Zjeclnoczony('h przyby wraz 
11 1·odzin U) lutego, 1951 i osiedli s i w 
Detroit, l\ficlligan .. Jest czonkiem Z.N.P. 
od roku 1931. Nalea do Sekcji Modzie 

owej przy Gminie 122, gdzie bra udzia 

w polskich wystpach kulturalnych 
( ~piew, tanie<") przedstawienia) . 

Dnia 1 czerwca 1957 oeni si z W anclct 
Ruclniek<.t, rodem z Polski, która równie 
przechodzia zsyk~ do Niemiec. Pastwo 
Andrusz maj dwóch 1'\ynów: Ryszarda, 
urodzonego 7 lipca l 958 i Henryka, uro
<lzonego 2 gTudnia 1962 roku. 
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PIOTR DZENDROWSKI urodzi si 

12 lipca 1921 roku w Zaczawie, Polska. 
\iV roku 1942 przymusowo zosta wywie
ziony do obozu Ulm w Niemczech. 

Po wyzwoleniu przez Amerykanów 
wstpi do suby wojskowej armii Sta
nów Zjednoczonych. Po zakoczeniu woj
ny wstpi do Kompanii Wartowniczej, w 
której suy przez sze i pó lat, po czym 
otrzyma honorowe zwolnienie. 

Do Stanów Zjednoczonych przyjecha 
w 1950 roku. Tu spotka i polubi w 1952 
roku pa1m E\1geni Kochask, z domu 
Bator. Braa ona udzia '"' Powstaniu 
Warszawskim, po którym bya wywie
ziona do Niemiec. Do Ameryld przyje
ehaa w 1951 roku. 

Piotr naley do Klulm odzian i Klubu 
Sawanna. Zosta przyjty do Rycerzy 
Dbrowskiego w padzierniku 1969 roku. 
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MARIAN J. PRZYBYLSKI urodzi si 

28 sierpnia 1933 w Bouillancy, niedaleko 
Parya we Francji, gdzie przebywa przez 
pi lat. Od pitego do ósmego roku ycia 
zamieszkiwa w Polsce, skd wraz z rodzi
n w marcu 1942 roku zosta wywieziony 
do Lubeki w Niemczech. Po wojnie, w 
okresie 1945-50, uczszcza do gimnazjum 
polsldego w obozach uchodczych. 

Do Stanów Zjednoczonych Marian przy
jecha 24 listopada 1930 i osiedli si w 
Detroit, lVlichigan. By jednym z pierw
szych w grupie zaoycieli harcerstwa 
polskiego na terenie Detroit. By równie 

czynnym w Sekcji Modzieowej przy Gmi
nie 122 Z.N.P. 

"T okresie 1!l33-G5 odby sh1b~ wojsko
w w AI·mii Amerylmiiskiej, bdc sta
ejonowanym w Niem<'zech na terenie Ba-

warii, gdzie te ukoczy "Specjaln Szko
 Dowódców Czogów" na po~iomie kole
gialnym w ramach N.A.T.O. 

Po wyjciu z wojska studiowa inynie

ri elektroniki w dziale brodkastów radio
wych~ telewizyjnych, otrzymujc li cencj 

Federal Commlmication Commission. Bie
rze równie czynny udzia w yciu polo
nijnym w ramaeh Zwizku Narodowego 
Polskiego przy Gminie 122. Przez szereg
lat by kasjerem w Grupie Zamoyskiego, 
a od roku 1961 jest sekretarzem finanso
wym teje grupy. ,Jest jednoczenie or
ganizatorem i przewodniczcym Komitetu 
Rozwoju Gminy 122. Ry posem na Sejm 
:14 Z.N.P . w Filadelfii. 

Ojciec jego, :M:ieba, zmm· w Detroit 2:~ 
lipca 1936, a matka, Antonina z domu 
.Janik, mieszka z 1\Iarianem. 
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TADEUSZ WITALSKI urodzi si 

<lnja 21 padziernika 1941 w miejscowoci 
Bechatów, Polska. W 1964 roku oeni si 

z Daniel Retko z Bechatowa. Z rodzin 
przyby do U.S. w grudniu 1964 roku. 

Pa1istwo witalscy maj dwie córeczki: 
Ilon i Eluni. Tadeusz zosta przyjty 

do Rycerzy Dbrowskiego we wrzeniu 
1969 roku. 
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MR. MICHAEL BALICKI, Chicago, I11. 

MR. LAWRENCE BUKATY, Kansas City, Kan. (Orchard Lake) 

MR. JAJVIES CI-IOJNOvVSKI, Chicago, I11. 

MR. FRANK CIUPKA, Chicago, I11. 

MR. DONALD E. HORKEY, Detroit, Mich. (Orchard Lake) 

MR. ZENON KWIATKOWSKI, Chicago, Ill. 

MR. MICHAEL MIELCZAREK, Chicago, Ill. 

MR. WALTER RAKOCZY, East Chicago, Ind. ( Orchard Lake) 

MR. EUGENE SIKORA~ Detroit, Mich. 

MR. JOSEPH SLIWISKI, Des Plaines, Ill. 

DR. M. Z. SOKOOWSKI, Bloomfield, Mich. 

MR. MARIAN WOJSA W, Chicago, III. 
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RYCERZE KORONNI 

CROWN KNIGHTS 
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VERY REVEREND WALTERJOSEPH ZIEMBA 

OL's Elghth Rector and Prasklent 

HONORARY CROWN MEMBER 

"Seminarium Polskie w Orchard Lake nikt nie z;unknie -
ani aden Rektor, ani aden fakultet, ani Rada Nadzorca, ani 
aden Biskup, Arcybiskup, Hierarchia, aden Kardyna, ani 
nawet zapewno sam Papie - tylko Polonia moe zamkn 

nasze Seminarium - moze go zamknac przez nie przysyanie 
swoich synów do szkoy . Moemy mie wszelkie . .zasoby, 
wszelkie pienidze, fundacje, przepikne budynki, poparcie, 
najlepszy fakultet na wiecie - moemy wszystko mie, ale 
jeeli tam nie bdzie studentów, nie bdzi«> Seminarium. A 
wic dzis wieczorem mam tylko jedn prob do Was- proszli 
Was o waszych synów, przysyajcie je do szkÓ w Orchud 
Lake. Sowa te ju uiyfem na pocztku, powtorzone byy 
przez Ks. Toastmistrza, powtarzane s w Seminarium. Chc11 
tych sów uywa czsto - nie - zawsze. "Kochajmysi, i 
kochajmy Seminarium Nasze" bo w tym nasza sRa." 

THE VERY REVEREND WAL TER JOSEPH ZIEM BA, M.A., A .M.L.S., 
P.H.D., Ractor of SS. Cyril and Methodius Seminary, President of St. 
Mary'sColege,Superintendentof St. Mary's Preparatory, Orchard Laka, 
Michigan. 

BORN November 26, 1926, in Detroit; SON OF Thomas (deceasad) 
and Sophia (Sosnowski; Iivingi Ziemba, of Detroit. 

EDUCATION - St. Hyacinth's Parish School, Detroit (1932·1940); 
St. Mary's Preparatory, Orchard Laka (1940-1944). highest honors in 
graduating class; St. Mary's College, Orchard Laka (1944-1947) , 
Bachalor of Arts, magna cum lauda, major in philosophy; Catholic 
University of American, Washington, D.C., Theological College (1947· 
1951) . 

GRADUATE STUDIES - · Catholic University of Anierica, Washington, 
D.C. (1947-1951): Master of Arts, major in English Literatura; 
Thesis: "Gerard Manley Hopkins' Tom's Garland: Upon the Un
employad - An Analysis" . .. University of Notre Dame (Summer, 
1948) : English . .. University of Michigan, Ann Arbor (1951·1953): 
Master of Arts in Library Science; electad to Phi Kappa Phi, national 
honor society, 1954 . . . University of Michigan, Ann Arbor 
(1958·1966): Doctor of Philosophy, specializing in the administration 
ot higher aducation; Thesis: "Changes in the Policies and Procadures of 
the Accraditing Processof the Commission on Collegesand Universities 
of the North Central Association of Colleges and Secondary Schools, 
.1909-1958", electad to Phi Delta Kappa national aducation fraterrtV, 
1961; selectad for Phi Beta Kappa, highest national honor society for 
tha acknowledgment of acadamic excellence, ·1963. 

. ORDAINED Juna 2, 1951, by the lata Edward Cardlnal Mooney, 

. Detroit; FIRST SOLEMN MASS June 3, 1951, St. Hyacinth's Parish, 
Detroit. Sinca June, 1951, offerad daily Mass at St. Hugc) of the Hills 
perish, Bloomfield Hi lis, Mich. S ince September, 1961, weekend aairt· 
ant at SS. Pater and Peul Pwllh on Oattolt's Wart Slde. 
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POSITIONS HELO AT ORCHARD LAKE - Associate Professor of 
English in the College (1951-1968); Teacher of English and Religionin 
the Prsparatory (1951·1956); Librarian (1951·1957); Dean of the 
College (1957·1968); Director of Publicity (1957·1958); Secretary· 
General (1957-1958); Executive Sacratary of Alumni Association and 
Editor of Alumnus (1957-1958. National Director, Friends of tha 
Saminary (1957-1968); Secretary, Founder's Day Dinner (1957·1968); 
Faculty Adviser, Eagle yearbook (1957-1968). 

TAUGHT COURSES IN Freshman English, Literary Criticism, The 
Novel, Philosophy of Education, and Psychology of Education. 

MODERATOR of Aquinas Academy (1957-1968) and Skarga Society 
(1963-1968) of the College. 

NATIONAL CHAIRMAN of "Catholic Book Weak" of the Catholic 
Library A!IIIOCiation (1957). 

MEMBER of the Detroit Archdiocesan Synadal Commission on Educ&
tion; Detroit Archdlocesan Sanata Commitlee on Countinuing Educ&
tion of the Clergy; Polish Roman Catholic Union; Polish National 
Alliance; Knights of Columbus; Alhambra; and nurnarous professionel 
and aducational organlzatlons. 

SPEAKER AND PREACHER: delivarad mora than 30 seriesof Lentan 
-mons In Engllsh and Pol111; dalverad mora than 50 FOrty Hours 
Devotioni sermon .. ries In Engllsh and Polish. 



MR. CHESTER S. SA WKO 
HONORARY CROWN MEMBER 

The influence of the past, the challenge of 
the present, and the goals of the future deter
mine in great measure what a man is. Like the 
members of "Koo Chopców z Polski", Chester 
S. Sawko had his beginnings in Poland. He 
was born there on January 15, 1930, one of 
eight children of Zofia and Julian Sawko. 

During the holocaust of World War II the 
Russians invaded Eastern Poland, imprisoning 
her people. Many were deported to Siberia. 
Among them was the Julian Sawko family, 
which endured deportatiort for over two and a 
half years. After Germany's attack on Russia 
they were released. There was no choice about 
going home, for there was nothing Ieft to go 
back to; Poland was in the grip of the Hitler' s 
terror. And so, along with many others seeking 
a new homeland, the famiy began it's jóurney 
from Archangel in the Artic Russia to the 
Caspian Sea, then to Persia, India, and finally 
across the Pacific Ocean to Mexico, a ternporary 
h orne until the end of the war. 

As a young student Iiving in the Polish 
colony created in Mexico, Mr. Sawko met the 

girl destined to Iater hecorne his wife. Her 
name was Stella Grodzki. She was also born 
in Poland and with her famiy deported to 
Siberia. Following her release, she and her 
sister joined the orphanage and traveled to 
Mexico along the same route as the Sawko fam
iy. Her mother was forced to remain behind 
with her husband who became ill and later 
died. 

In 1946, the Julian Sawko famiy entered 
the United States and settled in Chicago, III. 
They had traveled nearly half way around the 
world to a new country and a new way of life. 

Mr. Chester Sawko served in the United 
States Army during the Korean War from 1951 
to 1953. His outstanding leadership won him 
rapid promotions from the rank of Private to 
Sergeant First Class. As a platoon sergeant he 
distinguished himself as an able and dedicated 
soldier. After two years with the Army, he 
was honorably discharged and returned to 
civilian life. 

In 1953 Mr. Sawko became reacquainted 
with Stella Grodzki. After a year of courtshi.p 
they were married on July 10, 1954. They 
currently reside in West Chicago, Illinois, with 
their four chidren: George, Mark, Paul and 
Julie Ann. 

Mr. Sawko is the President and Chief Operat
ing Officer of R.C. Coil Spring Manufacturing 
Co., Inc. with the office and two plants located 
in Addison, Illinois. 

In addition to being a member of numerous 
business, fraternal and social organizations, Mr. 
Sawko i.s especially devoted to the ideais of 
Father Dbrowski and wholeheartedly supports 
the Orchard Lake Schools, recognizing their 
unique position in Polonia as the fountain of 
Polish heritage, Ianguage, tradition and culture, 
for this and future genera.tion:s of Poles in 
America. His son George was a student at 
the St. Mary's Preparatory in Orchard Lake. 

In recognition for his wholehearted support 
of the ideais of Father Dbrowski, Mr. Sawko 
was the first recipient of the Knights of D
browski Founders Award, and is presently an 
honorary board member. 
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Rycerze Krzyowi 

Crusader Knights 



MOS~ REV. ALFRED L. ABRAMOWICZ, Chicago, Ill. 
MR. & MRS. BRONISLA W BACZYSKI, La Grange, I11. 

REV. LEONARD F. CHROBOT, Orchard Lake, Mich. 
MR. JOHN CHROMICZ, Chicago, I11. 

MR. JOHN A. CIEMNIAK, St. Clair Shores, Mich. 
MR. WALTER ,J. GAJEWSKI, Hamtramck, Mich. 

MR. PETER GEANNOPOULOS, Chicago, I11. 
MR. STANLEY C. KOBYLAK, Rossford, Ohlo 
MR. THOMAS J. KOLDA, Orchard Lake, Mich . 

. REV. ANTHONY R. KOSNIK, Orchard Lake, Mich. 
DR. DANIEL P. KOZIE, Chicago, I11. 
MR.MICHAEL KUZl\HN, Cicero, I11. 

MR. & MRS. S. LELISKI, Chicago, Ill. 
MR. JOSEPH LUCARZ, Niles, Ill. 
MR. JÓZEF LUTEK, Chicago, Ill. 

DR. JOSEPH G. :MILEWSKI, Chicago, Ill. 
REV. STANLEY E. MILEWSKI, Orcharcl Lake, Mich. 

MR. HENRY NIEMCZYK, Arlington Heights, I11. 
MR. MITCHELL ODROBINA, Hamtramck, Mich. 

REV. EDWARD PAJ AK, Chicago, Ill. 
DR. MILDRED J . POLNIASZEK, Chicago, Ill. 
REV. EDWARD A. PRZYBYLSKI, Chicago, I11. 
MOST REV. FRANCIS F. REH, Saginaw, Mich. 
MR. ALEKSANDER REJNIAK, Northlake, Ill. 
MISS DANIELA SKRZYPCZAK, Chicago, Ill. 
MR. FLORIAN SKRZYPCZAK, Chicago, Ill. 

MR. GASIMIR STOLLAR, Chicago, I11. 
MR. ANDREW G. STROK, Chicago, I11. 

REV. MATTHEW J. STRUMSKI, Pawtucket, R.I. 
REV. JOSEPH S~V AS TEK, Orcharcl Lake, Mich. 

MISS LUCYNA SZATKOWSKA, Chicago, Ill. 
MR. CASEY SZLAGO~VSKI, Chicago, IIJ. 

l\ifR. ALOJZY W ASKO, Chicago, 111. 
DR. JANUSZ M. WOJEWNIK, Park Ridge, Ill. 

MR. JOHN ZAKRZEWSKI, Chicago, I11. 
MR. STEPREN P. ZTEMRA , Sr·.: Orrharcl Lake, Mich. 

Become an ACTIVE or HONORARY l\ifEMBER OF THE 
KNIGHTS OF D4.BROWSKI. (Minimum anmwl pledge 

is $10.00). 

REQUEST INFORMATION OR APPLY 

KNIGHTS OF D~~BROWSKI 

Non-profit organization 

~147 Logan Sqnare 

Chicago, IllinoiFl 60647 
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TYM, CO MAJ 4- SERCA SZCZODRE I CZAS OFIARNY

Wdziczni- Rycerze Dbrowskiego 



SPONSORS 

PATRONS: 

BRISTOL LABORATORIES, Div. of Bristol- Myers Co., Syra-
cuse, N.Y. 

DR. JAMES P. GLUGLA, Hamtramck, Mich. 

HAMTRAMCK LADIES SOCIETY, Grupa 2278 7J.N.P. 

ALBERT J. HITZEL, Chicago, I11. 

DR. THADDEUS J. JASISKI, Cicero, III. 

STEPHANY J. KALISZ, Chicago, I11. 

MR. & MRS. THADDEUS KAMISKI 

REV. ROBERT KACZYSKI 

MR. & MRS. WALTER MO.JSIEWICZ, Chicag·o, I11. 

A. W. NYGREN & ASSOC., INC. 

THE PRIME HOUSE- TONY LOUCHIOS, Chicago, I11. 

DR. JOHN J. SKOWRON, Chicago, I11. 

MR. & MRS. JOHN S. WILLEY, Lisie, I11. 

HELEN WITKOWSKI, Southfield, Mich. 

JOHN ZAKRZEWSKI, Chicago, III. 
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FRIENDS: 

MR. JAN ANDRUSZ, Detroit, Mich. 
MR. & MRS. .JOHN BANDYNIA, Chicago, III. 
MR. & MRS. A. BRODZINSKI, Detroit, Mich. 
MR. GEORGE BUTTS 
CAMPAU BAZAAR, Hamtramck, Mich. 
REV. STANLEY DOPAK, Chicago, III. 
MR. & MRS. JOHN DUSZA 
EUGENIA DZIEDZIC 
ED'S BARBER SHOP- ED NIEDEK, DETROIT, Mich. 
FILIPIAK DRY GOODS, Hamtramck, Mich. 
FRANCISCAN FATHERS, New Bedford, Mass. 
A. FRIEND 
MRS. ANNA GAIK 
VICTORIA GOLEMO, Chicago, III. 
GRUPA HENRYKA SIENKIEWICZA, No. 2049 Z.N.P., Detroit, Mich. 
MR. & MRS. MATT GRZENIA, Chicago, III. 
REV. ANTHONY IWU 
KIDDIES FASHION SHOP- HERMAN RUBINS, Chicago, III. 
ROMAN KOSINSKI JEWELERS, Chicago, Ill. 
MR. & MRS. PETER J. KROLL, Chicago, III. 
MR. & MRS. B. KW ANIAK, Chicago, III. 
MR. & MRS. JOHN LABlAK 
MR. & MRS. JOHN F. LACHOWICZ 
A. & H. LENK, Detroit, Mich. 
REV. STANLEY LIPINSKI 
HON. THADDEUS M. MACHROWICZ, U.S. Dist. Judge, Detroit, Mich. 
MR. & MRS. J. S. MAJCHER, Detroit, Mich. 
HENRYK MAJEWSKI, Detroit, Mich. 
MRS. MARY MINlAT 
NORTHWESTERN SA VINGS & LOAN ASSOC., Chicago, III. 
SIGMUND & MARY PAS 
MR. & MRS. JAN PIEC & FAMILY, Detroit, Mich. 
P.N.A. FRATERNAL INS.,- R. SZLENKIER, Oganizer, Det., Mich. 
PIOTR PORTALSKI, Detroit, Mich. 
MR. WILLIAM RACEWICZ 
DR. & MRS. JOSEPH M. REPA 
MR. & MRS. JOHN SCHINAGEL 
JANINA SIDOR, Detroit, Mich. 
MR. & MRS. D. SKURSKI, Hamtramck, Mich. 
REV. FREDERICK SOTA 
MR. & MRS. ARTRUR SMOLLEY, Chicago, 111. 
STARSIAK CLOTHING, Chicago, III. 
ANDREW STOFF A & SON JOHN 
LUCY SZATKOWSKA, Chicago, Ill. 
TOW. WET. ARMII S. STARZYNSKIEGO, Gr. 3050 Z.N.P., Det. Mich. 
MR. & MRS. HENRY E. W AG NER 
MR. & MRS. WALTER WILKUS 
MR. & MRS. T. WITCZAK, Detroit, Mich. 
MRS. HELEN ZAHN 
MR. & MRS. STANLEY ZAUCHA, Chicago, III. 
ADAM & NATALIA ZIELISKI 
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BEST WISHES 

ABC REALTY 
4362 N. Milwaukee Avenue 

Chicago, lllinois 

725-7474 

WYROSKI 
Thaddeus & Alexander 

May Our Blessed Mother continue to b less 
and prosper the providentia l work of the 
Knights of Dabrowski in behalf of the Or
chard Lake Schools. 

Most Rev. Alfred L. Abramowicz 
Auxiliary Bishop of Chicago 

Pastor of Five Holy Martyrs Cbm·ch 
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The finest and lowest possible 
pric:es. Wide Selec:tion of Fabric: 
& Colors to c:hoose from. 

GUSTOM 
MADE 
DRAPERl ES 

STANLEY 

PISULA 

Home Estimaes Withou Obligaion 

Ali Workmanshlp, Hardware a. lnstallatlon Guaranteed 

ALL HOME INTERIORS 
2626 N. Mozart St. • Chicago 

CALLWA 5-3193 • YENINGS CALL HU 9-3230 

Phone 678-7637 

A L L O Y W E L D I N S P E O 'l' I O X O O . 

Welding: Arc-Heliarc, Brazing, Silver cf Soft Soldering 
Inspection: Magnetic Particie, Penterant, X- Ray 

10045 }i'RANKLIK A VENUE 

li'RANKLIN PARK, ILLINOIS 60131 

Stanley W. Piecko - Mitchell 'iVyczesany P.E. 
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AMERICAN SPRING & WIRE 

SPECIAL TY CO. 

816 N. Spaulding Avenue 

Chicago, lllinois 60651 

VA 6-0800 

S. P. Dyba, President 
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Serving Cathol i c lnstitutions with 

INDUSTRIAL VACUUMS 
& 

FLOOR MAINTENANCE EQUIPMENT 

Branch Offices located in principal 
. cities throughout the United States 

In Detroit cali 933-8950 

Write for Free lnformation 
at no obligation 

AMERICAN CLEANING EQUIPMENT 

CORPORA T lON 

lll S. Route 53 - Addison, l 11 ino i s 60101 

JOHN CHRDMICZ BERKSH .IRE 7-014 D 

COMMERCIAL- INDUSTRIAL- RESIDENTIAL WIRING 

B LA K E E L E C T R l C C O M P A N Y, l N C • 

5716 WEST DIVERSEY AVE. 
CHICAGO, ILLINOIS 60639 

486-7294 

!B !)1-tE. 'l-l 1. 

LADIES' & MEN'S FINE CLOTHING 

1251-53 MILWAUKEE AVENUE 

CHICAGO , ILLINOIS 60622 
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PHONE 366-2600 

Beecl Paern & :Joo/ Compan'l 
"TOPS IN TOOLS" 
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1943 1 MT. ELLIOTT AVENUE 

DETROIT, MICHIGAN 48234 



Compliments Of 

BRENTWOOD (ACE) HARDWARE CO., 

INC. 

1061 South York Road 

Bensenvi Ile, 11 l ino i s 60106 

T e l: 595-0295 
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"MACOMS COUNTY'S MOST SEAUTIFUL" 

35345 GROESBECK HIGHWAY 
J UST NORTH OF 15 MI LE RD. 

MT. CLEMENS, MICHIGAN 48043 

SERVING THE FINESY IN 
BUSINESSMEN'S LUNCHEONS, DINNERS 

COCKTAILS DANCING 
EXCELLENT BANQUET AND MEETING 

FACILITIES FOR ALL OCCASIONS. 

FOR RESERVATIONS: PHONE 791-2121 
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UN der hill 7-8949 

OASEY SPRING 00. 

MANUFACTURERS OF 

All Types of Springs and Wire Forms 
4630 N. Ronald Street 

Casey Sobczak Chicago, Ill. 60656 

REF. LEONARD F. CHROBOT 

Academic Dean 

Saint Mary's College 
Orchard Lake, Michigan 

CENTRAL-MILWAUKEE LIQUOR CO. 

5303 N. Milwaukee Ave. 

Chicago, lllinois 60630 

SAN TO PA TERNO & SONS 

NE 1-2600 
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Thru the Laws of God, the Soul of the 

Knights of Dabrowski is a ·ceremony of Love, 

kindness, to Orchard Lake. 

QJ:olonial ~uneral ~omc 

6250 N. MILWAUKEE AVENUE 

Edward Ciepela 

SPring 4-0366 OUR OTHER LOCATION ARmitage 6-4630 

JOSEPH WOJCIECHOWSKI & SON CHICAGO, ILL. 60646 

JOSEPH WOJCIECHOWSKI & SON 

~uneral ~orne 

2129 W. WEBSTER AVE. CHICAGO, ILL 60647 
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BEST WISHES TO 'fHE KNIGHTS 

OF DABROWSKI IN THEIR 

CHARITAELE WORK 

C O O N E Y and S T E N N 

ATTORNEYS AT LAW 

77 West Washington Street 

Chicag·o, Illinois 60602 

CONTINENTAL 

1-IOlVIE STYLE BAKING 

Old Fashi011ed Homernade 

European Pastries (~ Delicious Tortes 

Orders For Yom· Convenienee 

Candy - Gifts Wholesale 

'l'el. : l<'Orest G-6a7n 

12345 Gallagber 

2 Blks. South of 

:~2 i.1R E. Davison 

Detroit, Mich. 48212 

Props. J. &: H. Szczepkawski 

165 

Compliments of 

DISTRIC'l' 

FurnU·wre cf Appliances 

4501-n5 So. Pulaski Road 

Piwne 254-4700 

Block- Long Disconut ShowroomA 

Get the Disb·ict Discount Priee! 



MODELS & PLASTICS CO. 

WOOD MODELS 

24838 RYAN ROAD 
WARREN MICHIGAN e 48091 

PLASTIC DUPLICATIONS 

CHECKING FIXTURES & GAGES TOOLING AIDS 
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Compliments of 

WM. DUDEK MFG. CO. 

4901 W. Armitage Ave. 
Chicago, III 

F. B. Dudek - E. J. Dudek - John Kuta 
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Compliments of 

DOUGLAS and LOMASON 
COMPANY 

Detroit, Michigan 

COMPLIMENTS OF 

FAIRBANKS WIRE CORPORATION 

39 Commerciel Road 
Addison, III ino i s 60101 
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With Compliments and Sincere Wishes 
to the Kn ights o f Da brawski 

on their 25th Anniversary 

from 

THE FAMIL Y CIRCLE INVESTMENT 
CLUB 

Mr. & Mrs. Leopold CiastOli 

Mr. & Mrs. Jan A. Derecki 

Miss Urszula Derecka 

Mr. & Mrs. Matthew Kielar 

Mr. & Mrs. Jacob Lesny 

Mr. & Mrs. Lucian Lesny 

Mr. d: Mrs. Alfred Maziarz 

Mr. & l\frs. Chester Maziarz 

l\fr. cf: l\frs. Julian Maziarz 

Mr. & Mrs. Józef Maziarz 

Mr. d:: Mrs. Michael Roguszczak 

Mrs. Stefania Stolarczyk 

l\fr. cf: Mrs. Zygmunt Tartik 
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Faust Metal Polishing 

and 
Roto Finishing Co., Inc. 

1657 Carroll Avenue 
Chicago, lllinois, 60612 

MO 6-3484 

Phones 735-7 473 

FLOWERS BY ED 

Flowers For Ali Occasions 

Edward Niedzwiedz 

PBOTOGBAPBY 

4900 MILWAUKEE AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60630 

PHONE: PE 6-0200 

735-7474 

4930 S. Pulaski Rd. Chicago, III. 
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GRATULACJE - OGOSZENIE 

Polscy Franciszkanie z 
Prowincji Wniebowzicia 
Najw.Maryi Panny 

Sucy ywym sowem Ludowi Boemu 

Oraz zarzd 
Franciszkaskiego 

Centra 'Vydawniczego w 

Pulasld, Wiseonsin 34162 

Prowadzey Apostolstwa Prasy Katolickiej, 

. 
cz swe yczenia jubileuszowe obfitych ask Hoych dla 

Rycerzy Dbrowskiego w dalszej pracy w polsko-amerykaiskim 
yciu kulturalnym, spoeeznym i religijnym. 

Widok z lotu ptaka na szko, koció oraz klasztor, 1 Centrum 
Wydawnicze Franciszkanów w Pulaski, Wis., 34162. 
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Best Wishes 

FORMATIVE PRODUCTS COMPANY 
Manufacturers of Die Models and Fixtures 

1401 Piedmont Road 
Troy, Michigan 

(l - 75 and Stephenson) 

Ed Kartje Lou Steigerwald 

KNIGHTS OF DABROWSKI 

"Whoever hasa heart fuli of love always has 
something to give.'' 

- Pope John XXIII 

Attain your goal in life by joining the Knights 
o f Dabrowski. 

A FRIEND 
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GOOD LUCK TO PAUL 
FROM 

A GOOD FRIEND 

(FUTURAMICI ~~~~N~~~! NG 

'111111. -------'""'· COMPANY 
23250 PINEWOOD 

WARREN, MICHIGAN 48091-----------

BILL WARNER 
PRESIDENT 

OFFICE: JE. 9-2440 
SL. 8-2441 

GATEWAY CHEVROLET SALES, INC. 

5573 MILWAUKEE AVE. 
CHICAGO, ILLINOIS 60630 

Phone: NE l-9000 

GEANNOPOULOS AND COMPANY 
Insurance - Real Estate 

3147 Logan Square Chicago, lllinois 60647 

EV erglade 4-5000 
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• 
SERDECZNE ZYCZENIA 

Zarzd Gminy 122 Z.N.P. 

Leopold Ciasto - Prezes 

Czesawa Piaska - Wiceprezeska 

Wilhelm Wolf - Wiceprezes 

Stefania J achimek - Sekr. protokulowa 

.Julia Rooks - Sekr. finansowa 

Ryszard Wisz - Kasjer 

Grunwald Savings and Loan Association 

Home Loans lnsured Savings 

PRospect 8-8340 

8340 South Kedzie Avenue 

Chicago, 11 l. 60652 

WALTER GRZEBlENIAK AND SON 

Genera l Centractors 

Tuck Pointing 

5318 N. Rutberford Ave. 

Chicago, Ill. 60656 

Dial 77 4-7 494 
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lVIasonry W ork Don e 

Walter & Greg 

Grzebieniak 

Te 



Telephones: Chicago 583-4400 Suburban: 967-7400 

GUARDIAN MET AL SALES, INC. 

Over Twenty-Five Years of 
Specialized Service 

Mill re Warehouse Stoeks 

Brass - Copper & Phospher Bronze 

Beryliiurn Copper & Nickei Silver 

H.R. Hrp & O. C.R. Sheet Steel 

Aluminurn - Steel 

ACCUR.ATE SLITTING 

SPECIALIZING IN NARROW WIDTHS 

6116 W. OAKTON ST. - MORTON GROVE, ILL. 60053 

(A SubUI·b of Chicago) 
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Store No. 1 

SERDECZNE YCZENIA Z OKAZJI 
25- OIO LEGIA 

PRZESYA ZESPÓ ORKIESTRY ((HEJNA'' 

Jan Krzystanek, Dyrektor 
Józef Szulgo 

Wacaw Januszkiewicz 
Henry Koto 
.Józef Kitrys 

Wacaw Krzystanek 

((Kochajmy Pikno Muzyki Polskiej" 

Wiwat Rycerze! 

HERMAN'S MEN'S & BOY'S 
SPORTSWEAR 

Store No. 2 

JACK'S MEN'S & BOY'S WEAR 

3811 W. Chicago Avenue 
Phone 826-0302-3 

424 7 So. Ar cher A venue 
Chicago, Illinois 60632 

We specialize in Boys Slim & Huskies 

Best Wishes to the K. of D. 
on their 25th Anniversary 

Oompliments of 

HOECHST PHARMACEUTICAL COMPANY 

David E. Tanner 
Sales Representative 

8528 W. Rascher 
Harwood Heights, Ill. 

176 

J 



• 

Congratulations to the K. of D. on 

their 25th Anniversary 

under the fine leadership of 

Dr. Edward J. Wajda 

COMPLIMENTS OF 

Mr. Albert Hitzell 
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INDUSTRIAL STEEL & WIRE CO. 

SPRING WIRE SPECIALISTS 
Musie (Tinned, Bright, Phosphate) 

Stainless Steel 
MBHD 

3559 W. PALMER ST. 
CHICAGO, ILL. 60647 

Phone (area 312) 772-4848 
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IRENE'S FOOD MART 

854 N. Kildare Ave· 
Chicago, III. 60651 

Props. Chester & l rene Jama 

CA 7-9291 

Ja.y-Fee Je"'"elry and Camera. 

7639 WEST 63RD STREET l ARGO, ILLINOIS 60501 

Telephone GL obe 8-4507 

An toni Skuratowicz l Pete r J. Skuratowicz 

P. C. JEZEWSKI DRUGS 

10042 Jos. Compau 
Hamtramck, Michigan 48212 

TR2-5898 
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COMPLIMENTS J 

OF 

JACKSON SPRING & MGF. CO., INC. 
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ON YOUR 25th YEAR 

OUR SINCERE 

CONGRATULATIONS 

Johnson Steel &; Wire Oo., Inc. 

Worcester - Chicago 
MOLOS • PROTOTYPES • ALL AROUNO MACHINING 

Kirsan Too/ Corp. 

ALEX. KIRYKOWICZ 

Best Wishes to the 

KNIGHTS OF DABROWSKI 

on their 

25th Anniversary 

o f 

Charitaole Activities 

from 

Dr. cf J.Vlrs. if. V. J(am;tnski. 

( Oral Su1·geon) 

3078 N. Milwaukee Avenue 

Chicago, Illinois 60618 
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2351 N. St. Louis Avenue 
Chicago, lllinois 60647 · 

312{384·3714 
312{384·1680 



f 

l 
SPRING & MFG. CO. 

4447 W. FULLERTON AVE. CHICAGO, ILL. 60639 

(312) 252-5368 

l . 

l~ 
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In loving mernory of 

Mr. & Mrs Cornell Kluk 

from their daughters: 

MRS. VICTORIA SIKORSKI 
MRS. ANGELINE KOPALA 

MRS. CLARA HITZELL 
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In loving mernory of 

Mr. & Mrs· Cornell Kluk 

from their daughters: 

MRS. VICTORIA SIKORSKI 
MRS. ANGELINE KOPALA 

MRS. CLARA HITZELL 
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• 
SERDECZNE ZYCZENIA POWODZENIA 

W PRACY NA NIWIE NARODOWEJ 
SPOECZNEJ OD CZONKÓW 

l ZARZDU 

Klubu Polak6w Santa Rosa 

BEST WISHES TO THE 

KNIGHTS OF DABROWSKI 
ON THEIR 25TH ANNIVARSARY 

OF 
CHARIT ABLE WORK 

From 

Rose and Josephine Kocur 

BELMONT 5-1041-1042 - 1043 

MEN'S CLOTHING. JEWELRY 

TELEVISION Be APPLIANCES 
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12!56 NO. MILWAUKEE AVE. 

CHICAGO, ILLINOIS 60622 



Komitet Szkóki j zyka polskiego przy Gminie 143 Zwizku Naro

dowego Polskiego. Lekcje odbywaj si w kad sobot od lOtej 

rano do 12tej w poudnie; w Cornell Square Parku- 50ta Ulica 

i South W ood Ulica, Chicago, Illinois. 

Mamy dwie nauczycielki do lszej i 2giej klasy, co Soboty oprócz 
wit. 

Komitet Szkóki : 

Mec. Stanisaw E. Basiski, Zaoyeiel i przew. Szkóki 

Maria Szelg- Wieeprzew. 

Ewelina Schiller 

Czesaw B ara 

Ludwik Orawiec 

Stanisaw Gsiorski-czonkowie komitetu 

TED KUCZEWSKI 
Manager 

CENTRAL TRAVEL INC. 

4 l 02 Archer Ave. 
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T e l.: 254-4 144 
Chicago, III. 6063? 
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1 

Casey FUNERAL HOME 

Laskowski 
Dignified services for all denominations . . . beautiful surroundigs . . . 

air C\)nditioned ... four Ohapels ... ample parking in two lots. 

4540-50 W. DIVERSEY AVE. CHICAGO, ILL. Phone 777-6300 

MAJOR WIREJ INC. 

PRECISION REDRAWING 
STRAIGHTEN & CUTTING 
FORMING & CENTERLESS 

GRINDING FROM 
0.003" TO 0.250" ALL ALLOYS 

MALEC FUNERAL HOMES 

834-38 N. Ashland Ave. 
421-5800 

()000 N. Milwaukee Ave. 
774-4100 

Chicago, Illinoi~ 

PHONE LA 3-2809 

MATHEW'S 

Supreme Homernade Sausage 
MAKERS OF THE FINEST EUROPEAN SAUSAGI:: 

4328 S . ARCHER AVE. 

MATH. KAZMIEROWSKI CHICAGO 32, ILL. 

187 



My Sincerest Congratulations 

And Good Wishes To 

THE KNIGHTS OF DABROWSKI 

On Their 25th Anniversary 

CHESTER MAZIARZ 

Account Executive 

at 

WEIS, VOISIN & CO., INC. 

Established 1927 

J"Jil embers New York Sto ck E x change 

Chicago Board of Tracle and other Principal E x change:s 

50 West Adams St., - Chicago, Ill. 60603 

Telephone: 641-0500 

Main Office: 111 Broadway, New York City 
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POLISH MEDICAL SOCIETY 

OF 

CHICAGO 

Officers : 

Edward Wajda, M.D. - Presiden t 

Joseph :Milewski, .M:.D. - Vice President 

Fabian Ostrowski, lVI.D. - Rec. Ser. 

Henry E. Bielinski, l\l.D . - Trem<. 

Casimir Jakubowski, l\LD. - F in. Sec. 

Our Society is a chapter of the National 

Medical and Dental Association of America; 

which participates in a combined convention 

once yearly with the National Advocates So

ciety of America . 
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MYSTIC 
TAPE 

1700 WINNETKA AVENUE 

NORTHFIELD, ILL. 60093 

446-4000 
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Best Wishes 

MEAD JOHNSON LABORATORIES 

DANIEL F. KULA 

BEST 

WISHES 
From 

COMPLIMENTS 

OF 

Best Wishes 
to the 

KNIGHTS 
OF 

DABROWSKI 
from 

CARS TRUCK S 

FORD 

NELSEN- HIRSCHBERG, INC. 

5133 Irving Park Road 
Chicago, III. 60641 

Since 1931 AVenue 3-7070 

NEW ENGL.ANO HIGH CARBON WIRE CORP. 

MILLBURY. MASS. 

Zl~ C:ODII 01527 

2025 ..IANICE AVE. 
MELROSE PARK. ILL. 601&0 

TEL: 345·5205 

MA 9-1196 

NORTH GRACE SUPER SERVICE 
BRAKE SERVICE -- MOTOR TUNE UPS 

NORTH AVE. T GRACE ST. LOMBRD, ILL. 
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O & G SPRING & WIRE FORMING 

l 
l 
l 

4425 W. Division Street 

Chicago, lllinois 60651 

Phone: (312) 772-9331 

HALLS 

FAMOUS FOR 

EXCELLENT FOOD 

COMPLETE CATERING SERVICE 

f EV 4-9470 l 1250 MILWAUKEE AVE. 
CHICAGO, Ill. 

STAN .IDZIK - PROPRIETOR 

192 



Dear Dr. Wajda: 

J.l1 ay the Amighty bess you) your colleagues and associates 

in all yoU?· present and futttre endewnors in promoting our rich 

and beautifu Poish - Christian culture and history. 

With our respect to the Knights of Dabrowski. 

Sincerely yours) 

Adam J. Grzegorzewski 

J ania Roszflk 

Wadysaw Waismann 

ORBIT TRAVEL SERVICE 

2931 Milwaukee Ave., - Chicago, Illinois 
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THOMAS J. OBSZARNY 

PAINE WEBBER, JACKSON & CURTIS 

208 So. La Sal Ie 

F l 6-2900 ( Stoeks & Bon d s) 

TEL, 3 37-6771-7 2 

ysoducts Co 
-.-:.\et. PICKLES J.11-.t, 

~ SAUERKRAUT•VINEGAR ~ 
MUSTARD, HCRSE RADISH, CATSUP, 

CLIVES, PICKLE RELISHES, ETC. 

PHON~8 

LAFAY ETTIIE 3 -.44e0. 4481 

1218 N. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL., 60622 

AIR CONDITIONED 

CHAPELS 

EDWARD P. PATKA 
funer4l Home 

COURTI!OUS • DISTINCTIVE SERVICE 

43158 S . RICHMOND &T. CHICAGO, ILL. 60532 
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OUR 9 POLISH DIRECTORS &; OFFICERS 

INVITE THE 

KNIGHTS OF DABROWSKI 

TO OPEN A FREE CHECKING ACCOUNT 

N e1:er Pa,y Service Oha'rges Again 

Write all the cheeks you want - FREE 

lVIake all the deposit you want - FREE 

Receive your monthl.v statement - FREE 

Our only requirement is that you maintain a minimum ac

count balance of $200.00. Should your balancedrop below $200.00 

the statement charge would be $1.00 plus 10~ per check for that 

month only. 

PARK"'VAY BANK 

TRUST COlVIPANY 

Harlem at Lawrence Ave. - 667-8800 

Dennis F. Voss ... :Mitchell r. Kobelinski ... Henry Rudlinski 
... Walter A. Gryk ... Edward J. Kluza . . . George lVI. Sloan ... 
'red Szywaa ... Chester R. Wiktorski ... LHlian C. l\fetz. 
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Pioneer National Title Insurance Company 
bU PAGE COUNTY OFFICE 

330 NAPERVILLE STREET • WHEATON, ILLINOIS 60187 

312-665-4300 

237-6400 

Pofer'ek F\Jner'al t-fome;> . 
15247-!53 FULLERTON AVENUE 

AND 

157315-43 FU,LLERTON AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60639 

Want to find out more about 

Holiday Magie Distri bu tors? 

Please contact 

OASIMIR POTYNSKI 

7 N. 606 Hawthorne Ln. 

Medinah, lllinois 60157 

Phone N o. 894-4429 
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P.R.C.U.A. 

POLISH ROMAN CATHOLIC UNION 

OF AMERICA 

WOMEN'S DEPT. 

~tella 1\1. N owak - Pres. 

Helen Kuehars.ki - Yicepre~ . 

Regina Ocwieja - ~ee. 

Lorie Rose Gorny - Treas. 

3876 SOBIESKI 
DETROIT, MI. 48212 

Tel. TW 2-6921 

R.prsjenlalive 

Jraf~maf ofl/e .J,.jurance 

POLISH NATIONAL ALLIANCE 
1! 20 West Division Street Chicago, Illinois 60622 312/276-0700 

ORGANIZATOR 

& 
PRZEWODNICZCY 

KOMITETU ROZWOJU 

GMINY 122 Z.N.P. 
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ZAPISZ SI:j DO RYCERZY D4-BROWSKIEGO. WYRZE

CZENIE, SUBA I POWI:jCENIE SI:J DLA IN:~rycH 

JEST NASZYM DROGOWSKAZEM. KADY CZOWIEK 

DOBREJ WOLI I SZLACHETNEGO CHARAKTERU MOE 

STA SI:j CZONKIEM ORGANIZACJI RYCERZY D

BROWSKIEGO. 

Compliments of 

RB 

Clothes for the Entire Family 

Chicago, Illinois 

COMPLIMENTS 

OF 

DAN RO&'l'ENKOlVSIU 

Congressman - 8th Disti·ict 

Chicago, Illinois 
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Best Wishes 

R. C. COIL SPRING MGF. CO., INC. 

Chester Sawko - President 
Mitchell Sawko - Vive President 

Victor Sawko - Secretary 

Plant 1 - 1772 W. Armitage Com·t 

Addison, Illinoi:;; 60101 

Plant 2 - !)()1 South Kay Avemte 

Addison, Illinois 60101 

343-4200 ( 312) 
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BEST WISHES TO 

THE KNIGHTS OF DABROWSKI 

FROM 

Ralph Scheri James Mueller 

READY MANUFACTURING CO.r INC. 

Toolsr Dies, Springs & Wire forms 

Experimental work 

741 North Michigan 

V i l la Park, III ino i s 60181 

Phone: 833-2068 (312) 
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WITH OUR SINCEREST CONGRATULATIONS 

TO THE 

KNIGHTS OF DABROWSKI 

ON THEIR 

~5'fH ANNIVERSARY 

Jfr. & ilfrs. ill'ichael Roguszcza).· 

SERDECZNE YCZENIA OD SEKC.TI :MODZIEOWE.J 

Gm. 122 Z.N.P. 

J';dzisa w Ziem ba - Prezes 

Grzegorz Kjrchner - Wicepreze~ 

Elbieta Zdanowska - Wiceprezeska 

Dioniza Doga - Sekretarz Pro t. 

Danuta Kala1·us - Sek. Fin. 

Barhara Szyszko - Skarbnik 

Ryszard Szeliga - Marszaek 

Wadysaw Budwaj] - Kierownik Kulturalno Owiatowy 

REST WISHE~ 

Sincla'ir a,nd V alcntinc Compa,ny 

D i vision o f Martin l\1ad etta Corpora t i on 

4101 South Pulasld Road 

Chicago~ lllii10is 60632 

Phone: (:J12) 847-3700 

l\Ianufacturers of Printing luk 
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COMPLIMENTS OF 

8ugene cA. gi~ofta 
Jl:ttoftney cAt ~aw 

Member 
Wayne County Board 

Of Commissioners 
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STERLING LABORATORIES, INC. 

Electro-Piaters 

Gold -Silver- Cadmium- Nickel- Zinc 

Bright T in- Copper- Passivating 

Chemical Deburring and Polishing 

Beryli ium Capper Heat T reating 

and Finishing 

Miniature Parts and Smali Lots 

4600 North Rona Id St. 

Harwood Heights, III. 60656 

Phones 867-6587-8-9 
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CBe~t CWi~he~ CC1otr. Cmttilued 

guccegg 

204 



X AJLEPSZA POLSKA ORKIESTRA 

'l'adeu~S:z : a , Sokoowski e !Jo 

;-;oo:J Fredro 

Detroit, ::\lichigau 

Phone : FO G-5456 

YCZYMT 8UKCESr T ROZWOJt: 

RYCERZOM D4-BRO"\VRKIEGO 

8ECURITY FOH t-iA V l~G8 
STANDARD FEDERAL SAVJNG8 

AND 
LOAK AHSOCIA'fiOX 

Al·cller er ~ct<THlllento AYenue~ 

41!)2 ATcher A Y e. 

Stronyest - Safcst - !J~~Sured 

Assets - $142,000,000.00 Resen · e~ - $12,000,000.00 

Chartered cf 8npenised hy tbe U .S. GoYernment 

.Jnstin Jfaclri,cu,,ich) President 

@ARLES G. STEVENS@. 
29 SOUTH JEFFERSON STREET 

CHICAGO, ILLINOJS 60606 

"'HONE 38-4 -0233 OUR 60TH ANNI\'EASARY 

"I N THE. OF LOGAN SOUARE .. 

GJ'BRMINAL 
RESTAURANT & LOUNdE 

GE<;\RGE & S'-AM KOVATSIS 

ENLARGED PRI\'ATE DINING RooM FOR ALL 0CCASIONS 

PIANO BAR - ENTERTAINMENT 

2529 N . KEDZIE BOULE V ARD C HI C AGO . ILLINO I S 
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Compliments Of 

White Gagle Investment 

@lub of f9hicago, Ill. 
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.. 9 oUJn (Jae.. .Resauranl 
CHARCOAL STEAKS 

4801 MILWAUKEE AVE. 8c LAWRENCE 

CHICAGO. ILL. 60630 

PHONES 

725-9534 

736-3803 

CONTACT LENS EYES EXAMINED 
GLASSES FITTED 

DR. THADDEUS ZAREBA 
OPTOMETRIST 

PHONE: 

CLIFFSIDE 4-6800 

4252 ARCHER AVENUE 

CHICAGO 32 , ILL. 

Z OKAZJI 23 - I.ECIA ISTNIEXIA, ,JAKO ''RYCERZE 
D.i)_BROWSKIEGO" (DA vVNIEJ "KOLA CHLOPCÓ1V Z 
POLSKI") SERDECZNE YCENJA PRZESYA: 

Tow. im. Ja na. Zmnoyskic!Jo, Ornpa L2o-'1 Z.N .P. 

·wilhelm Wolf - Prezes 
Czesaw Jannszkiewiez - "\Viee:prezes 

'rekla Kieca - vVieeprezeskn 
Krvstyna 'l'auzik - Sekr. Prot. 

~ . . 
.M. J. Przybylski - Sekr. Fin. 

Jan .A.mlrusz - Kasjer-Skarbnil' 
Ja n llry k - l\iarsza.ek 

Józf Cho<luhski - Odwierny (Doywotni) 

Honorowi Prezesi: Antoni 8enkowski i 'radeusz K. Czechowski 
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Ksidz 

Wadysaw Ziemba 

Orchard Lake, Michigan 
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DANE DOTYCZ4.CE ORGANIZACJI 
RYCERZY D4-BROWSKIEGO 

Organizacja Rycerzy Dbrowskiego pod-
lega kontroli Departamentu Federal

nego - Interna! Revenue- który kontro
luje j zarówno pod wzgldem jej istotnej 
dziaalnoci, jak i pod wzgldem finanso
wym. 

Tutaj musimy poda, e : 
l. Organizacja Rycerzy Dbrowskiego 

nie moe by organizacj polityczn, ani 
dziaa na polu politycznym. 

2. Dochody Rycerzy Dbrowskiego nie 
mog by uyte na cele prywatne adnego 
czonka Organizacji. 

3. Organizacja nie ma prawa zmienia 
treci testamentów, ale jest tylko i wycz
nie wykonawc i administratorem ostat
niej woli testatora. 

4. Fundusze nie mog by uyte na 
adne inne cele, jak tylko wymienione w 
"Charter" i Konstytucji. 
Najpikniejsz cech Rycerzy Dbrows

kiego jest ich etyka rycerska. 
1. Rycerze Dbrowskiego stanowi jed

n wielk rodzin. 

2. W myl zasady - "Wszyscy za jed
nego i jeden za wszystkich" -w razie 
potrzeby w obronie jednego czonlm wszys
cy czonlwwie bior udzia . 

3. Dziaaniem ich kieruje zawsze kole
eska solidarno. 

4. Czonkowie, ani Organizacja nigdy 
nie krytykuj dziaalnoci innych organi
zacji. 

5. Wierz gboko w jedno Polonii i 
jej rol, jako wyraziciela spraw polskich. 

6. Wród czonków panuje równo, 

niezalena od stopnia wyksztacenia, .ani 
pozycji zawodowej. 

7. W pracy spoecznej i org·anizacyjnej 
panuje duch jednoci. 

8. ony s objte przywilejami, przy
sugujcy mi ich mom, nalecym do 
Organizacji. 

W gosowaniu jednak, formalnie prawo 
zoenia gosu przysuguje tylko jednej 
~tronie z maestwa, a wic albo mowi, 

albo onie. Panie s bardzo mile widziane 
przy wspópracy; ich bowiem czynny u
dzia mia i ma nadal bardzo dodatni 
wpyw na ycie Organizacji. U podoa 
wyej wymienionych cech ley fakt, e 

wyksztacenie, pozycja spoeczna, czy 
polityczna lub te dorobek materialny nie 
zmieniaj charakteru czowieka. Moemy 

pokusi si nawet o twierdzenie, e raczej 
pomagaj one w lepszym zrozumieniu jed
nostki, której okolicznoci, wzgldnie 

warunki materialne, czy rodzinne, unie
moliwiy zdobycie wyszego wyksztace

nia, czy te osignicie sukcesów materhll
nych. 

To podstaw owe zaoenie dominowao 

w drugiej fazie rozwoju Organizacji i jest 
nadal cile przestrzegane. 

Drugim faktem, na którym opiera 
swoj dziaalno Organizacja Rycerzy 
Dbrowskiego jest zaoenie, e w kadej 
jednostce tkwi w mniejszym lub wikszym 
stopniu cecha filantropii i charytatywny 
stosunek do spraw ogólno-ludzkich. Cza
sami tylko brak sposobnoci lmiemo

liwia wyzwolenie si tego najpikniej

szego rysu charakteru czowieka. 
Czonkowie Rycerzy Dbrowskiego ma

j za sob tward szko ycia. Dlatego s 
oni wiadomi, e nie wolno im myle 
tylko o sobie i wasnych sprawach, e ich 
obowizkiem jest co da ze siebie innym. 

I na tych zasadach Organizacja opara 
swoje powstanie. Najlepszym i najpik
niejszym przykadem dziaacza i filan
tropa w jednej osobie, wród Ameryka
nów polsldego pochodzenia jest posta Ks. 
Józefa Dbrowskiego, który cae swoje 
ycie powici sprawie polskiej. Po jego 
mierci siedmiu nastpców i setki tysicy 
dobroczyców prowadzi nadal jego dzieo. 
Sto lat dobiega i chodzi o to, by idee Ks. 
Józefa Dbrowskiego stay si wasnoci 

Polonii, by modzie z niezamo?Jnych ro
dzin te miaa dostp do na uld i by wyras
taa na nowych inteligentnych liderów 
Polonii. Rycerze Dbrowskiego te ideay 
przyjmuj i propaguj. 

nr. Edwa:rd J. Wajda 
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Czterech nas byo! 
Tyle to temu lat, 

NASZi\ DROOA 

Czy to si komu przynio, 
te nu rozerwie wiat? . . . . 

Czterech nas byo! 
Pamitam, jak dzi wierutnie 
Tam w Valivade- co w oczach si zaszklio.·· 

W czwartej "A" czterej trutnie! 
A byy to pyszne czasy, 
Ody Albin najmodszy, Benjaminek 
Maski prostoty si przepasze 
l figle stroi dla dziewczynek. 

Kto one? My i one to nasza klasa. 
Bote, jak to byo inaczej : 
Tam, tak beztrosko czowiek hasa, 

Dzi obowiiJZek go przytacza. 

Ich byo trzydzieci, 

A nas: Kazik, Zyg~unt, Albin i Józek, 
Dzi fakt ten w gowie trudno zmieci, 
e katdy z nas wasny pcha tycia wózek. 

A tam to razem w katdej biedzie, 
W katdej radoci, gupocie tycia. 
At raptem co pko: Kazik jedzie •.. 
Uciski doni, peno tycze . · . 

Co byo robi - los psiajucha 
Kaza mu jecha no i koniec, 

A citko byo tegna druha, 
Bo szed w nieznane pierwszy goniec. 

A potem Józek Kuternoga 
Zebra si raptem i do Kraju 
Szed ku sw przyszo; w planach Boga 
Nieznane drogi. On dzi w Kraju. 

Albin i Zygmunt pozostali 
Lecz nie na dugo, nie na dugo ••. 
Wród licznej klasy tacy mali. 
ycie pyno wartk strug. 

l ci dwaj w drodze rozdzieleni, 
A ca klas wiatr, jak licie 
R~zniós, rozrzuci, zdar z zieleni, 
Zostay tylko wspomnie kicie. 

wiat wspomnie wcit z dnia na dzie ronie 
l nic go w biegu nie powstrzyma, 
A po serdecznej tycia wionie, 
Z wiekiem nadejdzie jesie, zima. 

Miejsce przyjació co kochaem, 
Zajli inni polscy chopcy; 
Dzi znów sam pn si na skay 
Znów od pocztku, znów poród obcych ... 

l tak to tycie naprzód si toczy, 
A na zy nie czas i na sentymenty; 
Rzeczywistoci spojrze trza w oczy, 
Bomy podrótni, wród burz okrty l 

K . Kwiatkowski 

O Lord, Thou hast to Poland lent Th~ might, 
And with a Father's strong, protectmg hand 
Hast given farne and all its glory bright, 
And through long ages saved our fatherland. 

We chant at Thy altars our humble strain, 
O Lord, make the land of our love free again ! 

Thou, Holy Lord! Thy wond'rous mig h t we praise, 
O may if freedom's blissful su restore, 
On Polish soil the towe~ of peace upraise 
Which foes shall trem b l e and recoil before ! 

We chant at Thy altars our humble strain, 
O Lord, make the land of our love free again ! 

O Lord! Who rules o' er all the wide world hath, 
At Thy command we raised from d ust may be; 
If in the future we deserve Thy wrath 
Turn us to d ust - but let that dust be free! 

We chant at Thy altars our humble strain, 
O Lord, make the land of our love free again ! 
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