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HISTORJA PARAFJI W. WOJCIECHA 

W GRAND RAPIDS, MICHIGAN 

Z Okazji Zotego jubileuszu, 20. Wrzenia, 1931 r. 

W stanie Michigan, w powiecie Kent, przecite rzek Grand, 

miasto Grand Rapids, dzi liczce blisko dwiecie tysicy ludnoci, 

poczli budowa wraz z innymi Polacy. W roku 1850 Marcin Bara

nowski by pierwszy. Po nim osiedlili si Cerklewscy, Pogodzinscy, 
Olbinscy, J akóbowscy i inni. 

Do r . 1855 bya tylko jedna parafja dla wszystkich katolików, 
pod wezwaniem w. Andrzeja. W r. 1855 katolicy niemieccy uchwa

lili zaoy pa raf j dla siebie. Poniewa pierwsi osadnicy polscy byli 

z dawnego zaboru pruskiego, postanowili zczy si z Niemcami, bo 
lepiej rozumieli niemczyzn ni jzyk angielski. 

Pierwszy koció Panny Marji, niemiecki, 30 stóp angielskich 

szeroki a 75 dugi, budowa, wedug zezna starych polskich osadni

ków, Cerklewski. (Niemiecka kronil<a parafji Panny Marji tego fak
tu nie wspomina). D. 18. wrzenia, 1857 ks. Marco obj probostwo 
Panny Marji. 

Od r. 1857 liczba polskich rodzin powoli wzrasta, bo dokucza 

polskiemu ludowi w ojczynie "Kulturkampf" a w Ameryce wiecia 
jutrzenka swobód . Mimo swobody amerykaskiej czuje garstka kolo

nistów polskich, e ginie modzie, chocia napyw emigrantów z kraju 
wzrasta. By temu zapobiedz, d. l. listopada, 1871 r . zaoyli polskie 

Towarzystwo pod nazw "Wiarus". Celem "Wiarusa" byo: Utrzy

ma polsko  wród polonji w Grand Rapids. Po roku istnienia 

"Wiarus" upad. 

Po upadku "Wiarusa" zaczli nasi Ojcowie zastanawia si po

nownie nad swym losem. Przekonali si, e trzeba uderzy nietylko 

w stron patryotyczn Polaka, lecz take i w Religijn. Mówili u 

siebie, w domu, aman polszczyzn, ale nie syszeli wdzików mowy 
ojczystej z adnej mownicy; mówili pacierz polski, ale nie syszeli go 

z ust kap ana polskiego; czytali sobie Ewangielje, ale jako inaczej 

czyta je kapan polski; tómaczyli sobie kazania, ale jako  nie trafiay 

im do serca: tote jedyn ich my l, jedynem pragnieniem, jedynym 

celem by koció polski. Zaoono wic Tow. w . Wojciecha l. listo
pada 1872 r. Celem Towarzystwa byo zbiera fundusz na koció 

polski. Pierwszym prezesem Tow. w . Wojciecha by Mich a Lauferski. 
W sierpniu 1880 Siostry Notre Damki wyznaczyy na przeoon 

szkoy Panny Marji Siostr M. Tyt, Polk . Siostra Tyta, modziuchna, 

pena werwy i zapa u czysto polskiego, zabraa si do pracy nad dziat-
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w w powierzonej sobie szkole Panny Marji. Wykada programowo 
przedmioty szkolne w jzyku angielskim, niemieckim; zauwaa, e 

niektórym dzieciom jzyk niemiecki koci w gardle stawa, pyta racji. 

Dowiaduje si, e polskim dzieciom nijak si niemczyzny ucz y na zie
mi Washingtona. Wpada na myl zatrzymania dzieci po lekcjach, bo 
nie znay przedmiotów niemczyzny. 

Wszystkie dzieci op u szczaj szko . Gromadka polskich zostaje 
w klasie. W chodzi Siostra Tyta. Dzieci patrz co bdzie. Z wybla
dych twarzyczek patrz due oczy w Siostr nauczycielk. Spodzie
waj si bury malestwa. Siostra Tyta ze wzruszenia pacze. Pyta 
dzieci czy polskie. "Tak", brzmi odpowied. Siostra, Polka, miasto 
bury, ciska, cauje polskie malestwa. Krew si zapoznaje. Zamiast 
lczenia nad niemczyzn obmierz, dzieciom nakazuje, by powie
dziay swym ojcom, e Siostra Tyta chce si z nimi rozmówi. 

Zebrali si ojcowie wieczorem i za namow a zacht Czcig. 
Siostry Tyty postanowili zaoy polsk parafj pod wezwaniem w. 

Wojciecha. W r. 1881 odwoano Sr. Tyt do Milwaukee. 

Przy schyku r. 1880 zakupili Polacy grandrapidscy w liczbie 
okoo 30 rodzin dwie parcele (loty) przy zbiegu ulic Davis i Czwartej 
za $2700.00 Majc ju grunt, zebrali si pionierzy na posiedzenie, na 

którym uchwalono budowa kocioek w rozmiarach 40x60 stóp angiel
skich kosztem $5000.00. Wybrano komitet do zbierania ofiar. Rozpo
czto budow d . 5. wrzenia 1881. Tu przypomniao si poczciwcom, 
e niema pozwolenia wadzy kocielnej na zaoenie parafji i budow 
kocioa. Zwouj wic ponownie posiedzenie wszystkich polaków i 
wybieraj komitet do ks. biskupa Borgessa w Detroit. W skad komi
tetu wchodz: Yvo]c1ech :UamsKi, Antoni Stiller, Tomasz Kolczynski. 
Do Detroit poj echa li A. Stilller i T. Kolczynski. W oj ci ech Damski po
zosta przy interesie. Ks. biskup Borgess przyj komitet grzecznie i 
ochotnie skoni si do proby polonji w Grand Rapids. 

Skoro komitet wróci i oznajmi, e ks. biskup Borgess zezwoli 
na zaoenie polskiej parafji i budow kocioa, rado niemaa ogar
na serca caej polskiej osady. W Zielone witki r. 1881 ks. Ehren
strasser odprawi Msz w . w parafji Panny Marji na intencj polonji, 
proszcej o bogosawiestwo Boe w zacztym dziele. Przy kocu r. 
1881 w 15 niedziel po witkach ten sam ks. Ehrenstrasser powici 
kamie wgielny pierwszego polskiego kocioa w Grand Rapids. 

Poniewa niemal wszyscy osadnicy w Grand Rapids byli z Trze

meszna, na pamitk drogiego kocioa w Trzemesznie, zadecydowali 
odda pierwszy koció polski w Grand Rapids pod opiek w. Woj

ciecha. 

Na wiosn r. 1882 sta ju drewniany kocioek w. Wojciecha. 
Za zgod ks. biskupa, ks. Wincenty Barzyski z Chicago powici 
pierwszy koció w. Wojciecha w Grand Rapids. Stosowne kazanie 
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przy tej urocz ystoci wygosi zotousty ks. Jacek Gulski z Milwau
kee, Wis. 

Po odjedzie ks. Barzyskiego i Gulskiego Polacy w Grand Ra
pids poczuli pustk. Mio im byo gwarzy z zacnymi pionierami ka
p anam i, ale pobyt ich trwa tylko przejciowo. Odwiedza ich od 
czasu do czasu Misjonarz polski, pociesza, zachca do dalszej pracy. 
Niedugo jednak przebywa, c:. tu dusza polska rwaa si do polskiego 
KapJana. Chcieli rr.ie Kapa11a vYród siebie, chcieli go utrzyma a 

tu nie mo~na go byo dosta. 

Jest w naturze Polaka jaka sia, która najlepiej mu doradza, 
gdy w biedzie. Tak byo i w Grand Rapids. W r. 1883 zebrali si 
Wojciechowianie i wydelegowali p. p. Wojciecha Damskiego i Fran
ciszka Szocinskiego do ks. biskupa Borgess z prob o Ksidza polskie
go. Ks. biskup Borgess delegacj najuprzejmiej przyj, ale Ksidza 

polskiego nie da, bo adnego polskiego Ksidza nie mia. Zezwoli 

jednak Polakom w Grand Rapids szuka sobie proboszcza, owiadcza

jc, e gotów go niezwocznie mianowa proboszczem. 
Z orzeczeniem i zapewnieniem ks. biskupa polscy delegaci wyszli 

szuka sobie proboszcza. Nie wyjechali z Detroit a si dowiedzieli, 
e ks. Nikodem Kolasinski gotów jest przyjecha z Kraju do Ameryki 
i pracowa wród swoich rodaków. Dowiedziawszy si gdzie przeby
wa ks. Kolasinski, wracaj z pomyln wiadomoci do domu. 

Po wspólnej naradzie udano si do ks. Ehrenstrassera z prob 
o wystosowanie naleytego kablogramu do ks. N. Kolasinskiego. Ka
blogram wysa p. Wojciech Damski wasnym kosztem. 

Dugo czekano na odpowied ks. N. Kolasinskiego. W kocu 

odpowiedzia listem, w którym tómaczy, e przyj parafji nie moe. 
Dla lepszego zrozumienia swej odmowy zaczy list jakiego intrygan
ta z Grand Rapids. List odmowny ks . N. Kolasinskiego przygnbi 

gars tk wiarusów w Grand Rapids do ostatecznoci. 
Co dalej robi i jak postpi, by utrzyma nowo zaoon parafj 

byo na ustach wszystkich gorliwców. Kady radzi, pociesza a naj

lepiej Wojciech Damski, który braci do swej gospody zaprosiwszy, 
ciepym sowem do jednoci namawia. 

W czerwcu 1883 r . zawita do Grand Rapids ks. Kazimierz Ja
bonowski i owiadczy Polakom, e gotów wród nich pracowa. Ra

do nieograniczona wszystkich ogarna do tego stopnia, e niejeden 
si popaka z radoci . 

Do r. 1883 Polonja w Grand Rapids wzrosa ju do sto rodzin. 
Ks. K. Jabonowski od razu zauway e bez szkoy parafjalnej nie 
atwo bdzie przeciwdziaa wynarodowieniu modych. Wyda wic 

d. 12. wrzenia 1883 r . odezw do parafjan w. Wojciecha w Grand 

Rapids. 

Tekst odezwy podaje si czytelnikom w oryginale. "Samo pra
wo natury obowizuje Rodziców do wychowania swoich dzieci, a Bóg 
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nakazuje pod utrat zbawienia kocha bliniego; kto jest wicej bli

nim dzieciom jak rodzice? Dzieci wychowane bez nauki, s  zemi 

synami, s zemi chrzecijanami, s zemi obywatelami, s wstydem i 

hab swoim rodzicom, na koniec s wystawieni i potpieni na z gub. 
"Religja i moralno jest fundamentem wycl:lowania dobr ego. 

Religja wpaja mio Boga i bliniego, posuszestwo i uszanowanie 

rodziców, sz lachetno , sprawiedliwo, wstrzemili\ ' VO i inne c 1oty 
moralne i cywilne. Mio wrodzona, któr rodzice maj ku s'.v oim 

dziatkom, obowizuje i jest przykazaniem, aby ich wychowali dobrze 
czego trudno bez szkoy dost pi ; wic dajcie wasz pi. e ni e k na szko

, skrócie podatki niepotrzebne, bo szkoa stanie i ciziaLki wasze od

bior chrzecjaskie wychowanie i nauk." 
KS. JABIONOWSKI, PROBOSZCZ 

Niedugo przebywa ks. Jabonowski w Grand Rapids. l'o roku 

pracy opuci parafj w . Wojciecha, bo znienawidzili go ci sami, co 

przed rokiem witali go radonie, gdy by za stary i nie spodoba si 

modnisiom ówczesnym. Tak gorzkim zrobili parafjanie pobyt ks. Ja

bonowskiem u , e sam biskup zwolni go od obowizku na Wojciecho

wie. Ks. Jabonowski wyjecha w lutym 1884 r. do Kalifornji. 
W r. 1883 podzielono dyecezj Detroit. Jego Ekscelencja ks. 

biskup Henryk Józef Richter odtd sprawia rzdy nowej dyecezji 

Grand Rapids. 

Ks. Marjan Matkowski obj Wojciechowo w lutym 1884. Ks. 
Matkowski zapoczte dzieo szkoy parafjalnej poprowadzi dalej. 

D. 29 . kwietnia, 1884 r. podpisa dwa kontrakty, pierwszy na budow 

szkoy kosztem $830.00, drugi na budow plebanji kosztem $890.00. 
W r. 1885 sprowadzi Siostry Felicjanki z Detroit i otworzy 

pierwsz polsk szko w Grand Rapids. 
Do nowej plebanijki zakupi meble, które parafjanie mog jesz

cze oglda, bo su w poczekalni na Wojciechowie. Odmalowa ko

ció, sprowadzi z Monachjum pikn statu Matki Boskiej, która do 

dnia dzisiejszego zdobi koció w. Wojciecha. 
Ks. Matkowski zasta 100 rodzin nalecych do parafji, gdy ob

j rzdy w. Wojciecha. Za jego administracji sprystej zapanowa 

ad i porzdek. Do r. 1884 nie utrzymywano adnych zapisów i ksi

ek rachunkowych w parafji w. Wojciecha. O cenach pierwszych za

kupów gruntów parafjalnych dowiedzie si byo trzeba od zaoycieli, 

którzy rczyli e s prawdziwe. 
Do roku 1886 parafja w. Wojciecha wzrosa do 200 rodzin. W 

marcu tego roku ks. M. Matkowski poegna si z parafjanami swymi 

w Grand Rapids, by obj probostwo parafji w . Stanisawa w Bay 

City. 

W marcu, 1886 Jego. EksceL ks. biskup Richter zamianowa ks. 
Szymona Ponganisa proboszczem parafji w. Wojciecha w Grand Ra

pids. Pod roztropnym kierownictwem ks. S. Ponganisa Wojciechowo 



roso. Tote pisze on z pewn dum w broszurce wydanej w r. 1892: 

"Nie byo roku przez dziewi lat istnienia, wyjwszy chyba rok minio

ny, aby co nie kupiono lub nie budowano." Parafja wci wzrasta, 

a ze wzrostem powikszaj si zapotrzebowania. Pierwszy kocioek 

okaza si stanowczo za may. Trzeba go powikszy, co uczyniono 

kosztem, jak mówi starzy, $5,000.0 0. 

W r . 1891 stara szkóka okazaa si zupenie za ma. Nie byo 
innego wyjcia jak budowa now obszerniejsz, na co z atwoci 

zgodzili si parafjanie. W r . wic 1892 stana nowa szkoa. Kon

trakty murarskie, stolarskie, ogrzewanie i umeblowanie wynosiy sum 

$11,000 . 

Czytamy w broszurce, wydanej z okazji wykoczenia no•vej 

szkoy w r. 1892: "Nie godzi si zamilcze w tern tu sprawozdaniu o 

fakcie nader mi miym i pocigajcym, e na wschodniej czci nasze

go miasta, zwanej cegie lni , wkrótce ma powsta nowa oddzielna pa

rafja pod wezwaniem w. Izydora. Pocztek ju zrobiouy. Rok ll1i
niony 1891 dla parafjan w . Izydora bdzie historycznym, w tym bo

wiem roku zakupiono 10 akrów ziemi pod przyszy koció. Z tych 

5 akrów rozparcelowano na loty i ju dwie trzecie (2-3 ) sprzedano . 

Pozostae 5 akrów bd wasnoci kocieln. Na tej wasnoci du

g u te niema, bo skoro loty wszystkie, a jest ich jeszcze 11, bd sprze

dane, i inne do czysta spacone, to nietylko e dugu nie bdzie lecz 

par tysicy gotówki na rozpoczcie bud owy kocioa bdz i emy mieli." 
W czerwcu 1892 Siostry Felicjanki opuciy Wojciechowo. Na 

ich miejsce objy obowizki nauczania w szlwle w. Wojciecha Sio

stry Notredamki z Milwaukee, Wis. Przyjechay do Grand Rapids d. 
23. sierpnia, 1892. Pierwsz przeoon Sióstr Notredamek na Woj

ciechowie przeznaczono Siostr M. T y t, która sw zacht popchna 

dzieo aoenia parafji w. Wojciecha w r. 1880. 

W r . 1893 postawiono klasztor dla Sióstr nauczycielek. Do tego 

czasu Siostry nauczycielki mieszkay w domu dzierawionym. 

Powikszono plebanj, bo okazaa si ju za ma. 

W r. 1897 J . E. ks. biskup H. J. Richter powici kamie wgiel 

ny szkoy-- kocioa w. Izydora. D. l. stycznia r. 1900 dekretem J. E . 

ks. biskupa Richtera ks. Marjan Matkawski obejmuje probostwo w 

par. w. Izydora. 

W r . 1902 Litwini poczli myle o wasnej parafji. Czuli si ju 

bowiem dosy silni, by wasn placówk utworzy. 

Dekretem formalnym z d. 24 maja, 1904 J . E . ks. biskup Richter 
zaoy parafj Serca Jezusa i zamianowa ks. Wadysawa Krakow
skiego pierwszym proboszczem. 

Za czasów ks . Szymona Ponganisa rozwin y si niemal wszyst
kie towarzystwa polskie w Grand Rapids. 

W sierpniu 1904 r . ks. S. Ponganis opuci Grand Rapids, by ob
j probostwo parafji M. B. Szkaplerznej w Gaylord, Michigan. 
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Przez omnacie lat ks. S. Ponganis wytrwale pracowa w Grand 

Rapids. Du o zdziaa, wiele przecierpia. Cze mu za prac i po

wicenie! 

Dekretem J. E. ks. biskupa H . J. Richtera ks. Kazimierz Skory ob

j parafj w . Wojciecha d. 25. sierpnia, 1904. 
W r. 1904 do parafji SS. Apostoów Piotra i Pawa przyby za 

staraniem ks. Kaz . Skorego pierwszy jej proboszcz, ks. W. Matulajtis . 

Pomimo podziau parafja w. Wojciecha wci wzrasta. Drew

niany kocioek staje si za may. Mimo e cztery Msze w. odprawia 

si co niedziel, ludzie pomieci si nie mog. Potrzeba zatem nowe

go obszerniejszego kocioa widoczna. 
W r. 1906 przypada dwudziesta - pita rocznica zaoenia Wojcie

chowa. Dzie ten r1adzwyczaj uroczycie obchodzono. W dowód 

wdzicznoci Bogu za odebrane aski i dobrodziejstwa Wojciechowia

nie postanowili budowa nowy koció kosztem $100,000.00. 
Dnia 4. lipca, 1907 r. rozpoczto prac okoo nowego kocioa. W 

sierpniu 1907 J. EksceL ks. biskup Richter pooy kamie wgielny. 

Ks. Edward Kozowski wygosi kazanie. 
Do r. 1909 wszyscy Polacy w Grand Rapids grzebali ciaa swych 

zmarych na cmentarz u Panny Marji - - Niemiecl<im. Polskie parafje 

wzrastaj szybko, wic gorliwi duszpasterze X. X. Matkowski, Skory i 

Krakowski zastanawiaj si nad spraw cmentarza dla Polaków. 
Uzyskawszy zezwolenie Jego EksceL ks. biskupa Richtera niezwocz
nie kupuj 80 akrów gruntu na Walker Ave. kosztem $7,300.00. Grunt 

ten jest wasnoci wszystkich polskich parafji w Grand Rapids. D. 
24. padziernika, 1909 Jego EksceL l<s. biskup Pawe Rh ode uroczycie 

konsekrowa dziesi akrów na cmentarz polski wobec tysicy naszych 

wiarusów. Wymierzeniem cmentarza, podziaem na loty i upik sze

niem zaj si p. W. Cukierski, przeoony nad parkami i cmentarzami 

miejskimi. 
W r. 1909 otworzono za porednictwem ks. K. Skorego misj 

polsk w Muskegon. Pocztkowo zaopiekowa si ni ks. Franciszek 
Piaskowski, wikary na Wojciechowie. W r. 1910 trzydzieci polskich 

rodzin w Muskegon zakupio loty a d. 10. wrzenia, 1911 r . ks. M. 

Matkowski powici kamie wgielny pierwszej budowli polskiej, 

szkoy-kocioa w Muskegon. Z tej okazji ks. K. Skory wygosi ka
zanie. 

Rok 1913 pamitnym jest dla caej polonji grandrapidskiej. W 

tym bowiem roku ukoczono budow nowego kocio a w. Wojciecha. 

Koció murowany jest z l<amienia, ogniotrway, w stylu romaskim 

odnowionym, rozmiarów 80 stóp szerokoci - 96 stóp w krzyu - a 

194 dugoci. Plany kocioa przygotowa Harks z Cleveland, O. 

Kontraktorami byli Andrews Eros. z Cleve land. Koszta nowego ko

cioa w . Wojciecha: Kontrakt Andrews Eros. $100,000 .00, ogrzewa

nie, elektryka, awki, okna, ambona, baluski (kratki), konfesjonay, 



Koció w . Wojciecha w Grand Rapids, Mich. 
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przebudowa otarza i organów $50,000.00, razem $150,000.00 . 

D. 22. czerwca, 1913 r . ze wspóudziaem wszystkich polskich 
parafji z Grand Rapids J. EksceL ]{S. biskup Pawe Rhode konsekrowa 

nowy koció w. Wojciecha i wielki otarz. J. EksceL ks. biskup H. 

J. Richter, ordynaryusz, odprawi pontyfikaln Msz w. i wygosi 

krótk przemow do Wojciechawian i polonji w Grand Rapids, win

szujc parafji dokonanego dziea, chwa l c ofiarno naszego ludu na 
cele religijne: "Sam nie wierzyem, e potraficie rozpoczte dzieo 

dokona, lecz dzi widz jak ofiarno wasza, zgodna wspópraca caej 

parafji z proboszczem waszym ks. K. Skorym potrafia ukoczy naj

wspanialsz wityni w naszej dj ecezji ." Po Mszy Pontyfikalnej ks. 

Edward Kozowski, proboszcz parafji w. Stanisawa w Bay City, 

Michigan, wygosi kazanie, w którym szczegóowo opisa rozwój pa
rafji w. Wojciecha, winszowa parafji i zachca do dalszej wspópra

cy na niwie religijnej i narodowej. 
Dnia 24. czerwca, 1913 r . ks. Kazimierz Skory, proboszcz W oj

ciechowa, obchodzi srebrny jubileusz pracy kapaskiej. Solenn 

Msz w . w nowym kociele odprawi sam solenizant. Na t uroczy
sto jubileuszow przybyo okoo 200 ksiy, solenizanta przyjació, 

którzy z okazji i jubileuszu i wykoczenia wspaniaego kocioa przy,-· 

byli zoy swe powinszowania i radowa si z ks. K. Skorym. Parafja 

zoya w dowód. yczliwoci i oceny pracy swemu proboszczowi au

tomobil marki "Rambler." 
W r . 1914 nowym dachem pokryto szko, odmalowano i odno

wiono kosztem $1340.30. 

Ju od r. 1912 Polacy, mieszkajcy na farmach w okolicy Bel

mont, poczuli si dosy silni, by zaoy parafj . Udaj si wic do 

ks. K. Skorego o porad . Ks. Skory zgadza si pomódz im o ile tylko 

bdzie móg. W r. 1913 wykoczy si koció i ze starego bdzie mo

na pobudowa nowy dla Belmontczan. W r. 1913 zakupiono od pana 

Smith na koció jeden akier i jeden akier na cmentarz by darowany 

we wiosce Belmont dla nowej parafji pod wezwaniem Wniebowzicia 
M. B. D. 14. maja ks. M. Gallagher, wikary generalny, powici ka

mie wgielny kocioa w Belmont. W e dug obietnicy ks. K. Skorego 

i za zgod Wojciechawian postawiono kocioek z budulcu drzewego 

starego kocioa na Wojciechowie. Koszta przebud owy i nowy mater

ja wynosiy sum $15,000.00. D. 6. wrzenia, 1914 r . J. E. biskup H. 

J. Richter powici koció w Belmont i odda go pod opiek Wniebo
wzicia M. B. 

D. 5. lipca, 1914 parafja w . Wojciecha na zebraniu ogólnym 

uchwalia zakupi 12 parceli miejskich (lot), cay kwadrat (blok) 

miejski, przy zbiegu ulic Garfield, VanBuren, Atlantic i Cora, dla przy

szej parafji polskiej kosztem $1900.00. J . E. ks. biskup H . J. Rich

ter najchtniej si zgodzi do zakupna i sw aprobat da d. 13. lipca, 
1914 r. 
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D. 26. grudnia, 1916, zmar J. E. ks. biskup H. J. Richter. Rzdy 

po nim obj jego koadjutor J. E. ks. biskup M. J. Gallagher, konsekro
wany d. 8. wrzenia, 1915. D. 18. lipca, 1918 r. J. E. ks. biskup Gal
lagher obejmuje djecezj Detroit. D. 16. stycznia, 1919 J. E. ks. bis
kup E. D. Kelly obj rzdy djecezji w Grand Rapids. 

Od r . 1915 do 1919 parafja w . Wojciecha spaca dugi, reperu

je stare budynki, szuka miejsca dla dzieci szkolnych po salach towa
rzystw kocielnych, kupuje wicej gruntu. Sowem, krzta si okoo 

gospodarstwa parafjalnego, bo to czas wielkiej wojny. Wszdzie wiel
ki ruch. Ludzi wci przybywa, a z nimi i dzieci. Koció dosy duy 

ale dom Sióstr (klasztor), szkoa i plebanja stanowczo za mae. Tro
ska wic nietylko parafjan ale szczególniej ks. proboszcza, jako dba
ego i wzorowego gospodarza, by nic nie zgino i nic si nie zepsuo, 
jest zaradzi i zarzdz i. D. 6. lipca, 1919 zwouje zatem ks. K. Skory 
ca parafj i przedstawia swój plan budowy nowych gmachów paraf
jalnych. Plan przedstawiony przyjto i postanowiono nad nim dalej 
si zastanawia. D. 18. kwietnia, 1920 zwoa ks. Proboszcz drugie po
siedzenie caej parafji, by od wszystkich uzyska zgod na przedsta

wione plany rozbudowy. 
Brak miejsca w klasztorze najbardziej odczuway Siostry nau

czycielki, gdy stary klasztor okaza si stanowczo za may. Tote 

d. 12. maja, 1920 r. rozpoczto prac nad powikszeniem domu Sióstr. 
D. 5. marca, 192i r . klasztor wykoczony powici ks. Kaz. Skory. 

Koszta przebudowy starego klasztoru i nowej czci wynosiy sum 

$40,000.00 

D. 4. maja, 1920 podpisano ugod z firm McNabb & Son na roz
budow klasztoru i nowej szkoy. 

Poniewa aden kontraktor nie chcia si zgodzi budowa "na 

kontrakt" bo ceny za materja i paca robotnika nie byy ustalone, 
przeto najodpowiedniejsza i najpewniejsza firma kontraktorska, 
McNabb & Son, zaproponowaa, e zgodzi si podj budowy za 8% 

od setek (procent) od kosztów materjau i robotników. Ofert McNabb 
& Son przyjto jako najdogodniejsz. 

W jesieni r. 1920 rozpoczto budow nowej szkoy we formie lite
ry L rozmiarów 150 stóp frontu na Pitej ulicy, a 186 stóp gbokoci. 

D. 17. kwietnia 1920 r. J. EksceL ks. biskup E. D. Kelly w obec
noci caej niemal parafji powici kamie wgielny nowej szkoy, 

najwikszej i najokazalszej w djecezji Grand Rapids. Po skoczonej 
ceremonji przemówi serdecznie do parafjan. Z tej okazji w jzyku 
polskim mówi z namaszczeniem, wielki przyjaciel szkoy parafjalnej, 
ks. Józef S. Kamiski, proboszcz parafji Serca Je zus. 

Z budow nowej szkoy spieszono, bo dzieci w roku szkolnym, 
1920-1921 byo 1280, które byo trzeba pomieci tymczasowo, gdzie
kolwiek si dao. D. 4. wrzenia, 1921 zapisano do szkoy 1350 dzieci. 
N owa szkoa ju na ukoczeniu . 
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D. 21. listopada, 1921 r. J. EksceL ks. biskup E. D. Kelly wobec 
caej parafji uroczy cie powici now szko. 

Szkoa w . Wojciecha, budowana j est z ma terjaów ogniotrwa
ych, wedug wymaga nowoczesnych. Gdy j wykoczono, najlepsi 

znawcy orzekli, e lepszej niema w caym kraju. · Koszta budowy i 
umeblowania $300,000.00 . 

Szko zbudowano dla caej parafji. Jest wic "Klinika" dla 

niemowlt i dzieci do pitego roku ycia, Freblówka (ogródek) dla 

dzieci od 5 lat do 6, 27 klas dla dzieci, od klasy wstpnej do 9 stopnia, 

krgielnia dla modzie y , sala posiedze dla towarzystw, sala muzycz

na dla chóru, kuchnia, Audytorjuro dla caej parafji: sowem, szkoa 

w . Wojciecha ma wszystko, prócz sali wicze dla modziey ( Gym
nasium) czego parafja moe da. 

Jak tylko wykoczono szko i dzieci szkolne przeniosy si do 
nowego gmachu zburzono star szko. Na jej miejscu zadecydowano 
postawi obszern plebanj. 

Budulcu ze starej szkoy nie zniszczono. Stara cega i drzewo 
byo bowiem lepsze ni byo mona zakupi. Wszystko przydao si 

do nowej plebanji, któr rozpoczto budowa w maju r. 1922. Ju d. 

5. listopada, 1922 r. J. EksceL ks. biskup E . D. Kelley przy licznym 

wspóudziale duchowiestwa powici plebanj. Z tej okazji Chór 

Moniuszki u rzdzi wieczorem koncert w szkolnem Audytorjum. Kon
cert poparli wszyscy parafjanie, bo by on niejako uwie czen iem do
koczonego dziea budowy na Wojciechowie. Plebanja w zupenem 

ukoczeniu kosztowaa $65,000.00. 

Wszystkie nowe budynki wystawione od r. 1920 do 1922 kosztem 
$415,000 .00 s ozdob i nieocenionym wiadectwem pracy ks. Kaz . 

Skorego i szczodrej a hoj n ej ofiarnoci W oj ciechowian. 

Na zebraniu caej parafji w. Wojciecha d . 18. kwietnia 1920 r. 
w sali Tow. w . Wojciecha uchwalono skada na nowe budynki $1.00 

co tydzie w kopercie. To znaczy: ojcowie rodzin, samotni maj zo

y $50 .00 rocznie tak dugo a si zapaci za wszystk budow. 

Do listopada, 1922 wszystkie budynki parafjalne wykoczone. 

Kontraktorzy woali o zapat. Mimo hojnoci ofiar nie zoono dosy 

na zapacenie caej sumy. Zatem postanowiono zaduy parafj na 

sum $350,000 .00. Aeby uzysk a tak wielk poyczk potrzeba byo 

oszacowa warto majtku parafjalnego, co te uczyniono. Ze wzgl 

du na wano sprawy podaje si do wiadomoci ogólnej w jzyku 

angielskim autentyczny dokument waloryzacji m ajtk u parafjalnego, 
spraw poyczki i warunki spaty. 

$350,000.00 

SAINT ADALBERT'S ROMAN CATHOLIC PARISH 

Grand Rapids, Michigan 

First Mortgage 7 % Gol d Bonds. 
Dated October l, 1921. 

m=================================================~G 



Callabie after Five Years at 105 and interest on 60 days' notice 

either personally or by publication. 

Denominations $50 - $100 - $500 - $1,000 . 

Grand Rapids Trust Company, Grand Rapids, Trustee. 

Security 

All of said bonds are issued under and equally secured both as to 

principal and interest, by a First Mortgage dated October l, 

1921, du y executed and delivered by the Right Reverend 

Edward D. Kelly, Roman Catholic Bishop of the Diocese of 

Grand Rapids, Michigan, to the Grand Rapids Trust Company 

as Trustee, covering St. Adalbert's Roman Catholic Parish 
Pro perty. 

Parish located and bounded by Fourth Street, Davis Avenue and 

Fifth Street, Grand Rapids, Michigan. 

Appraised Value $1,030,000.00 - Mortgage less than one third 

of the appraised valuation. 

Fire Insurance $403,600.00 - Additional insurance on Parish 

residence, when completed - will be $50,000. 

Tornado Insurance $100,000.00. 
Principal and Interest payable at the Old National Bank, Grand 

Rapids, Michigan. 

Travis, Merrick, Warner and Johnson, Attorneys. 
Martin H . Carmody, Attorney for the Bishop. 

Purpose of Issue 
The proceeds of this issue wi ll be used to pay for a modern 

school building of 27 class rooms - a sisters' residence - and 

a parish residence. 

Families in the parish about 1,100. School children number 

over 1,500. 

Maturities 
5 - lO - 12 - 14 - 16 - 18 - -20 - 22 - 25 years. 

PRICE: Par and interest yielding 7 % . 

Bonds on sale at the POLISH AMERICAN BANK, Grand Rapids, Mich. 

335 Bridge St., N . W. 

Payments made to date on bond issue of October l, 1921 

October l, 1926 - first series of Bonds came due 
Rate of in t. (7 % ) per year _____________ __ ________ __ ______ _____________ _____ ___________ $24,500 

Five years ---------------------- ---- --------- ---- ------- ---- ----- --------- ------ ---- ------$ 122,500.00 

Bonds redeemed ----------------------------------- -------------------------------------$70,000.00 
Total paid first five years (prin. and Int.) ____________________________ $192,500.00 

Oct., 1st. 1929 - second series of bonds came due. 
Rate of In t . (7 % ) per year _______ ______ ____________________________ __ ______ ___ ________ $19,600 
Three Y ears ___________________________ ___ _____________________ ___ _____ _________ __ ____ _______ ---$58, 800 



Bonds r edeemed ----------------------- -- -------- -- ------------ ------- ----------------------$42,000 
Total pa id next three years (prin. and Int.) .......................... $100,800.00 

October first, 1931 - third series o f bon d s com e d ue. 

Rate of In t. (7 % ) per year ... . ----- --- --- --· ---- ------- ---- ----- ---- --------------$16,660.00 
Interest paid to date 1% years ..................... ........ .... ............... $24,990 .00 

(Third seriesof bonds due Oct. 1st, 1931, $28,000 plus int. $8,330 ) 

Total paid on bonds: 

First five years (principal and Int.) .. ......... ... .... ............. ......... $192,500 .00 

Next three years (prin . and Int.) ---- ---- ------···---- ····- ------------------$ 100,800.00 
Next 1% years interest paid to date ............... ...... .. ............. .... $24,990 .00 

Grand total ········-------·---- ---·----------·················-----·· ········--········ ·-$318,290 .00 

Wojciechowianie macie majtek przeszo miljonowy. Wiele ju 

zdzia ali cie . Dzieo wasze jednak nie dokoczone. Jest dug prze
szo $200,000. Hej rami do ramienia dzielne Wiarusy! Wesprzyjcie 

wasz dorobek narodowy i Chrystusowy spracowanemi, twardemi, moc

nemi rkoma waszemi, by nie ugrzz, lecz si wzmacnia, rós na po

ytek dziatwy waszej a wam zacnym na chlub. 

W r. 1924 Delegat apostolski J ego Ekscelencja Pietro Furnasoni 

Biondi, odwiedzi parafj w . Wojciecha i apr obat sw na dzieo do

koczone w te sowa wypowiedzia: "Proboszczu, powiedz twemu do 

lu·emu ludowi, e sam Ojciec w., którego ja reprezentuj, d z ikuj e 

twoim dobrym parafjanom za ich powicenie i ofiarno, za wysta
wienie tej wspaniaej wityni ku czci i chwale Boga Najw y szego i za 

wystawienie tej wspaniaej, wygodnej i ogniotrwaej szkoy, w k~órej 

dziatki ich obok wieckiej pobieraj nauk Religji, bez której wiedza 

w iecka wyszaby im tylko na wiksze potpienie. Religja bowiem i 

wiedza wiec ka powinne i razem, by wychowa modzie na dobrych 
obywateli i wzorowych parafjan" . 

Do sów Jego EksceL Delegata apostolskiego nie trzeba dodawa; 
same s tak jesne i dobitne, e trafi do serca duszy i szlachetnoci 
wszystkich W oj ciechowian. 

D. 2. listopada, 1925 r. Jego EksceL ks. biskup E. D. Kelly dekre
tem oficjalnym uczyni parafj  w. W oj ci echa Nienaruszaln. 

(PAROECIA INAMOVIBLIS) 

J. E. l<s. biskup E . D. Kelly zmar d. 26. marca, 1926. Od d. 25. 

czerwca 1926 Ordynarjuszem jest J. E . ks. biskup Józef Gabriel Pinte11. 

Dotd mówio si wycznie o materjalnym dobrem parafji w . 

Wojciecha. Jest inny dorobek wikszy, cho niewidzialny, dorobek 

duchowny, który oszacowa mo e sam Sdzia Bóg. Dla zaspokojenia 
j ednak ciekawoci ludzkiej podaje si niej bez komentacji statystyk 

parafji w. Wojciecha z ksiek parafjalnych. Chrztów od zaoenia 

parafji byo 9000 . W tem wcza si 44 chrztów osób dorosych. Naj
wicej chrztów byo w roku przedwojennym 1913: 332, lubów 2006, 
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pogrzebów 2964 . 
Prymicje czyli pierwsz Msz w. odprawili nastpujcy kapani 

na Wojciechowie: 
Leopold Oprychaiski ____ ___ ____ ____ _______ ____ 22 . stycznia, 1888. 
Kazimierz Skory ___________________________ _____ ___ _ 15. czerwca, 1888 
Józef Lewandowski ______ _________________ __ _____________ w lipcu, 1894 

Stefan Banasiewicz ---- ------· --··------····----------------------------- -----
Franciszek Prus ------- ----- ----- -- -·--·-· ------- --------- --- ---- ----- ---------- ----
Kazimierz Piotrowicz ____ __ ___ __ _______ ___ ____ ___ w kwietniu, 1904 
Józef Kamiski _________ ___ ______________ ____ ___ ___ 14. kwietnia, 1903 
Jan Kapanowski ________ _____ __________ ___ _______ ___ _______ _ 2. lipca, 1905 

Stanisaw Kuniak ______ _____ ___ ____ _______ _______ 23 . czerwca, 1912 
Teodor Liebek _____ __ ______ ____ _______ __ _____ _______ 15. czerwca, 1919 
Kazimierz Szyper ________ ___ ___ ____________________ 22 . czerwca, 1919 
Jan H urynowicz ______ ___________ __ _____ __ ___ ___ ___ _ 27. czerwca, 1920 

Jan Szydowski ------------- ---------------------- ----- ----2. lutego, 1924 
Bronisaw Roguszka -------- ----- -------- --- ------------2 . lutego, 1926 
Jan Kucinski ----- --------------------- -- --- -------- ---------3. marca,1929 
Antoni Arszuowicz -------------··-- ----- -- -- ---- --22 . lu tego, 1931 
Wojciech Raclawski ----- -- ------------------- ---- -- ---- 1. marca, 1931 

Modzieców do zakonu wstpio: 
Br. Wiktor Czerwiski i Br. Kazimierz Czerwiski do Zgroma

dzenia w . Krzya, Notre Dame, Ind.; Br. Stanisaw Gumienny, do 
Zgrom. w. Zbawiciela, St. Nazianz, Wis . ; do Zgromadzenia XX. Zmar
twychwstaców, Chicago, Illinois, dwóch braci . Do Zakonu w. Fran

ciszka, P u aski, Wis. dwóch braci. 

Panien do zgromadze eskich wstpio: 

Do zgromadzenia Sióstr Notredamek w Milwaukee, Wis. 
Siostra M. Liwencja, Lewandowska Siostra M. Rogatyll a, DutJ,iewicz 
Siostra M. Rosenda, Schmidt Siostra M. Synesja, Sobota 
Siostra M. Estera, Hernacka Siostra M. Odualdyna, Dyrninska 
Siostra M. Barbaryna, Uzarska Siostra M. Wcndelina, Mani.kowska 
Siostra M. Witalja, Gryga Siostra M. Deotylla, Ostrowska 
Siostra M. Blanda, Drzazgowska Siostra M. Anizja, Pawowska 
Siostra M. Stefanja, Szymczak Siostra M. Celina, Zielinska 
Siostra M. Weronika, Gaka Siostra M. Dek lana, Ksikiewicz 

Siostra M. Symonela, Frost Siostra M. Antoinette, Uzarska 

Siostra M. Genu lfa, Smylwwska Siostra M. J oanna, Kaleta 
Siostra M. Iphigenja, Cie lu kowska Siostra M. Antonice, Murawska 

Kandydatki: Panna Katarzyna witek, Panna Rozalia Szymko. 
Do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Detroit, Michigan: 

Siostra M, Adj uta, Supecka Siostra M. Teotyma, Dorf 
Siostra M. Gastelda, Dyczbolis Siostra M. Norberta, Cerajewska 

Siostra M. M arce lina,Sup ecka Siostra M. Dunstana, Kuniak 

Siostra M. Bronisawa, Dyczbolis Siostra M. Rajmunda, Górska 
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Siostra M. Kunegunda, Stajnik 
Do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, Grand Rapids, Michiga n : 

Siostra M. Rose Gonzaga, Szydawska 
Do Mercy Sisters, Grand Rapids, Michigan 

Siostra M. Doloretta, Szczepaska 
Do Zgromadzenia w. Józefa, Stevens Point, W isconsin: 

Siostra M. Terencja, Przekopowska 

Do K lasztoru Dominikanek Nieustaj cej Adoraj i , Milwaukee, Wis. 
Siostra M. Kolumba, Baka 

Do Klasztoru Opatrzno ci Boej, St. Mary ' s of the W oods, Indiana 
Siostra M. Dominica, Czerwiska 

W pracy pomagali na Wojciechowie K s i om proboszczom : 
Szymonowi Pong anisowi - XX - Gogolewski od ________ __ do _________ _ 

Wadysaw Krakowski do 1904 r. 

Kazimierzowi Skoremu-XX- Jan Kapanowski od lipca, 1905 

do pa., 1905; Franciszek Kaczmarek do czerwca 1906; Franciszek 
Piaskowski od 16 czerwca, 1906 do wrze. 1909; Andrzej Narloch od 
lipca, 1909 do lipca, 1913; Józef Koss od lipca, 1910 do lipca 1911; 

Antoni Volkert w niedziele tylko; Jan Sonefelt w niedziele tylko; 

Szczepan Narloch od lipca, 1913 do marca, 1919; Stanisaw Sikorski 
od 14 sierp., 1915 do kwiet. 1916; Pawe Felchnerowski od 9 kwiet., 

1916 do 12 lipca, 1918; Kazimierz Szyper od 24 czerwca, 1919 do 9 
listopada, 1921; Teodor Liebek od 12. lipca, 1919 do 2. sierpnia, 1921; 

Wadysaw witaiski od 2. sierpnia, 1921 do grudnia 1927 ; Hipolit Ko

cielniale od 9. listopada, 1921 do 9. grudnia 1927; Wacaw Lipinski od 

grudnia, 1927, do 10. lipca, 1929; Jan Grzybowski od grudnia, 

1927 do 3. marca, 1931; Jan Maksymowski od 10. lipca, 1929 do czasu 

obecnego; Jan Klonowski od 3. marca, 1931 do czasu obecnego. 

Misji od zaoenia parafji byo siedm. Dwie za rzdów ks. S. 

Ponganisa. Za czasów ks. Kazimierza Skorego pi: pierwsza od 11. 

do 26 marca, 1905 r. pod kierownictwem O. O. Jezuitów: Jankowski i 
Bieda, druga od 18. kwietnia do 3. maja, 1914 r . pod kierownictwem 

O. O. Jezuitów, trzecia od 15. do 29 . czerwca, 1919 pod kierownictwem 

O. O. Jezuitów, Bieda i Mollo, czwarta od 18. kwietnia do 3. maja 

1929 r . pod kierownictwem O. O. Salezjanów, pita od 11. do 25 maja, 

1930 pod kierownictwem O. O. Salezjanów. 
Nowenn do w . Tereni od 13 do24 sierpnia, 1930 r. gosi Ks. 

J. Pietrzak. Nowenn z okazji jubileuszu siedmsetletniego od mierci 
w . Antoniego gosi ks. J . Pietrzak od 13. do 22. czerwca, 1931. 

Prócz misji gosili z okazji czterdziestogodzinnego naboestwa 
i trydnów - O. O. Franciszkanie O. Franciszek Mane l ; Augustynjanin 

O. Stanisaw W einert. 
SZKOA W. WOJCIECHA, GRAND RAPIDS, MICHIGAN 

od r. 1885 do 1931 

Szkoa parafjalna w Ameryce jest ostoj i naj l epsz twierdz 



Wi2ry w . Bez niej bowiem by ob y trudno zas i a zasady Wiary w . w 

duszach dz ieci katoli ckich, bez niej nie byoby moebnem wychowa 

zastpów caych m odych bojowników za spraw C h ryst u sow . Szkoa 

z 2  parafjalna polska, to ju na jpewniejsze schronienie dla najdro
szych skarbów naszych rodzinnych Wiary w . i jz yka ojców. Zroz u

mieli to dobrze zaoyc i e l e parafji naszych, wic z oc hot  i prawdzi

wem zaparciem si i ofiar szczodr zakada li i utrz ym uj  szkoy 

parafj a lne. 

Szko w . Wojciecha otworzono w r. 1885 . Ks. Marjan Matkow
sb s prowadzi dwie Siostry Felicjanlei z Detroit, Michigan. W r . 1885 

zap i sa o s i  okoo 100 dzieci. Pi erws z przeoon szkoy w . W oj 

ciecha bya Sr. M. Katarz yna . W r . 1892 Siostry Felicj anki w licz
bie pi nauczycie lek poegnay okoo 250 dzieci i opuci y szko w. 

Wojciecha. 

Na miejsce Sióstr Fe li cj anek ks. Szymon Ponganis powoa Sio

stry Notre Damki z Milwaukee, Wis. które przybyy d. 23 . sierpnia 

1892 r. 

Pierwsz p rze oon bya Sr. M. Tyta, ta sama która w r. 1880 

zachc ia pierwszych po lskich kolonistów w Grand Rapids do zaoenia 

parafji w. Woj ciecha . D. 6. wrzenia zapisao si oko o 340 dzieci do 
sz k oy w . Wojciecha. Nauczycielek byo pi. Do 17. listopada, 1893 

Siostry na uczycielki mieszka y w domu dzierawionym dla nich. D. 
17. listopa da, 1893 Siostry przeprowadziy si do klasztoru. D. 29 . 

sierpnia, 1895 po raz pierwszy odprawiono Msz w . w kaplicy Sióstr i 

odtd Czcig. Siostry nauczycielki maj N a j w . Sakrament w swej ka

p liczce. 

D. 17. padziernika, 1900 r. Sr. M. Tyta opucia Wojciechowo. 

Na jej miejsce wyznaczono Sr. M. H u go lin , która przybya 18. pa

dziernika, 1900 r. i op u cia po j ednorocznej pracy r . 1901. J ej miej

sce za j a Sr. M. Wadysawa w sierpniu, 1901. Liczba dzieci uc zsz

cza j cyc h do szkoy wzrastaa znacznie z kadym rokiem. W r. 1900 

po raz pierwszy ukoczyy dzieci szkoy w. Wojciecha ósmy stopie. 

Uczniów byo piciu; w nastpnej klasie w r. 1901 byo uczniów ju 

12; w r . 1902 ósmy stop i e  uk o cz y o uczniów 24. Sióstr nauczycielek 

byo 11. 

W styczniu 1905 r . okoo 90 dzieci opucio szko , gdy  po za

o e niu parafji Serca Jezus musiay ucz szcza do szko y tamtejszej . 

Te g-o  samego dnia popo u dni u J ego EksceL ks. biskup H. J. Richter u

dzieli Sakramentu Bierzmowania dzieciom oraz i dorosym. 

D. 2 sierpni a 1905 zawo an o Sr. M. Wadysaw, przeoon do 

Milwaukee, gd zie j przeniesiono do szkoy w. Józefata. Na j ej 

miejsce przybya Sr. Jadwiga j ako przeoona w r. 1905. Pracowaa 

g-orliwie w szkole przez trzy lata. Klas byo 10 i okoo 600 dzieci. 
Powoano j do Milwauk ee w ma ju, 1908 r. Dni a 4. czerwca 1908 r . 
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W GODY 

ZOTEGO JUBILEUSZU 

yczym y 

rozwoju. 

Stanisaw Goguiski 

REPUBLIC COAL CO. 

Gdy bd zi ec i e przebudowywa swo.J 
dom a lbo b u dowa nowy dom nie 

omieszkajcie wybra swoje 

Urzdzenie Plumbiarskie 

i do Ogrzewania 

z naszej wystawy 

Chleb Ciasteczka Pasztety 

V ALLEY CITY BAKERY 

BRACIA GOGULSCY 

Z Smak  Najlepsze 

Artykuy Kocielne, 

Polskie Ksiki do Naboestswa 

Róace, Obrazy, 
Oprawianie Obrazów 

Richards Manufacturing Co. Odwiedcie Nas w Naszym Nowym 
Skadzie w ródmieciu. 

Front Ave. przy Mocie Pearl Ulicy F. H. McGough and Son 

30-32 Division Ave., S. 

Nar. Weston St. 
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przysano na miejsce Siostry M. Jadwigi Sr. M. Ossj. Okoo 100 dzie

ci przyjo Pierwsz Komunj w . d . 14. czerwca 1908 r. Bierzmowa

nie odbyo si tego samego dnia przez Jego EksceL ks. biskupa H. J. 

Richtera. 
Nauka szkolna rozpocza si 8. wrzesma. Liczba dzieci znacz

nie si powikszya gdy zapisao si okoo 650 dzieci z których 35 na

le ao do ósmego kursu. T dziatw opiekowao si 14 Sióstr naucz y
cielek. D. 27 . lutego 1909 r . odby si egzamin dzieci szkolnych przez 

Jego Ekscel ks. biskupa H . J . Richtera na czele w towarzystwie miej

scowych WieL Ksiy i tak rok rocznie egzamina w podobny sposób 
si odbyway. Bya to wielka zachta do gorliwego postpu w naukach. 

Z kadem rokiem licz ba dzieci z tak szybkoci si pomnaaa, 

i r. 1913 zabrako miejsca w szkole. Z tego powodu otworzono no
w klas w sali Tow. w . Wojciecha zwanej "Casino" i w sali Tow. w. 

Kazimierza i sali pod kocioem. Lecz otwarcie tych nowych klas wy

starczyo tylko na jeden rok tote w roku 1914 parafja zakupia dwa 
domy, które przerobiono na klasy . Z wzrostem liczby dzieci szkol

nych, pomnaaa si równoczenie liczba abiturjentów ósmej klasy, 
których w r . 1914 byo 35. 

Uroczyste okazje Komunji w. i Bierzmowania odbyway si 

rocznie a do m ierci Jego EksceL ks. biskupa H. J . Richtera, która na

stpia d. 26. grudnia, 1916 r . D. 21. maja, 1916 odbya si pierwsza 
Komunja w. i Bierzmowanie którego dokona Jego EksceL ks. biskup 
M. Gallagher, nastpca Jego EksceL ks. biskupa H. J. Richtera. 

Pomimo wszelkich stara P rze w. ks. P ra ata, aby pomiescic 

dziatw szkoln w tymczasowych barakach wadza miejska potpia 

ówczesn szko, w której mieciy si cztery klasy i tern zmusia pa

rafjan do budowy odpowiednej szkoy. Przew. ks. Pra at K. Skory 
wzdryga si podjcia tej ogromnej pracy w t a k krytycznym czasie -

Wojny wiatowej. Wbrew woli swojej, zmuszony mio ci ku nie

winnej dziatwie swej trzody, podj si wreszcie po wielu dugich i 
bezsennych nocach do budowy kolosalnej szkoy . Nietylko rozpocz 

Przew. ks. Praat budow szkoy, lecz take powikszenie i odnowie

nie domu Sióstr, który by absolutnie nieodpowiednim na mieszkanie 
Sióstr. Gdy klasztor budowano Siostry mieszkay w szkole. 

Po dwunastoletniej pracy przy tutejszej szkole Sr . M. Ossj 

wezwano do Milwaukee, d. 14. sierpnia 1920 r. Na jej miejsce przy
bya Siostra M. N emezja d. 22. sierpnia. 

D. 5. wrzenia, 1920 rozpoczto nauk szkoln gdzie si zapisao 

1280 dzieci z których 240 byo pocztkujcych. Ktokolwiek ma poj

cie o ksztaceniu modziey, zrozumie jak trudno byo nietylko po
mieszczenie tak wielkiej liczby dzieci lecz take wypenianie mozolnej 
pracy nauczycielskiej w takich stosunkach. 

Parafjanie z chci przychodzili z pomoc a zwaszcza Tow. w . 

Wojciecha i Tow. w. Kazimierza. Siostry nauczycielki widzc ycz -



Serdeczne yczenia 

skada parafji w. Wojciecha 

LUDWIK NEUMANN 

Klerk Powiatu Kent 

yczenia od 

WIDDICOMB FURNITURE 

COMPANY 

yczenia Pom y lnoci 

KAZIMIERZ J. ZAMIARA 

Adwokat 

U ywajcie nasz "P rotekc j Kanwa
sowa" dla Najczystszego sposobu 
dostawiania wgli . 

BUL TEMA - TIMMER 
FUEL CO. 

HURTOWNY I DETALICZNY 
SKAD OPAU 

T elefon 9-3366 

Nar. Wealthy ul. i Market Ave. 

Grand Rapids, Mich. 

Jacob Bultema John Timmer 
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liwo  parafjan 2 wiksz ochotc1 znosiy wszelkie niewygody i trud

noci. 

D. 17. kwietnia 219 dz ieci przyjo Pierwsz Komunj w. i 

Bi erzmowanie. Tego samego dnia odbyo si powicenie kamienia 
wgielnego pod now szko. Ceremonji dokona Jego EksceL ks. bis

kup E . D. Kelly i mow nader wznios i wielce pouczajc wygosi . 

Budowa nowej szkoy postpowaa szybko naprzód tak e z po

cztkiem wrzenia budowa bya ukoczona. 

Siostra M. Nemezja opuci a szko po jednorocznej pracy d. 22. 

sierpnia, 1921 r . Na miejsce jej przysana bya Siostra M. Odualda. 

D. 4 . wrzenia, 1921 r . rozpoczto nauk w nowej szkole. Zapi

sao si 1350 dzieci . Poniewa szkoa nie bya zupenie ukoczona 

niektóre k lasy uczono przez kilka tygodni pod kocioem. 
Po powiceniu szkoy d. 21. listopada 1921 r . wszystkie dzieci 

dostay si do wspaniaej nowej szkoy . Rado wielka malowaa si 

na twarzach dzieci w obszernych i wygodnych klasach, wic postpo

way w naukach raniej i ochoczej, an i eli przedtem. Ni ed ugo cie
szya si now klas Siostra M. Majella gdy po niedugiej chorobie 

zmara w Panu 8. kwietnia, 1922 r . Nietylko opakiway jej zgon 

Siostry nauczycielki, lecz zarazem odcz uw ay j ej nieobecno dzieci 

których nauczycielk bya . 

We wrzeniu, 1926 r . otworzono dziewity stopie; 32 dzieci si 
zapisao. Siostra M. Odualda pracowaa gorliwie dla dobra dzieci oraz . 

parafji dopóki nie przeniesiono j ej do szkoy w . Stanisawa w Michi

gan City d . 23 . sierpnia, 1928 r. Na jej miejsce na przeoon ozna
czono Sr. M. Oswaldyn 25. sierpnia, 1928 r . 

Poniewa coraz w i ce j dzieci do wyszych stopni dochodzio o
kazaa si potrzeba drugiej klasy dziewitej. 

Dziewite Klasy 
1926 - 1927 ................................. .... ...... : .. .... ........ 33 dzieci 

1927 - 1928 .. ... ................ ................ ........ ..... ...... 51 dzieci 

1928 - 1929 .. ................ ............ ..... .. .................... .48 dzieci 

1929 - 1930 .. .... .. ..... ......... ... ... .... ....... ................. 73 dzieci 
1930 - 1931. ............ . ........... .... .............. ............... 84 dzieci 

193 1 - obecny rok ...................... .......... .. .............. 90 dzieci 

Siostra M. Oswaldyna pracowaa w szkole w . Wojciecha trzy 
lata . Zawezwano j do Milwaukee d . 19. sierpnia, 193 1, a na j ej miej

sce przybya na przeoon Sr. M. Aurica, która obecnie jest pryncy
pak szkoy w. Wojciecha. 

Siostry Przeoone które pracoway przy szkole w. Wojciecha: 
Siostra M. Tyta ............. .. ....... ...................... 1892 1900 

Siostra M. Hugolina ............. .. ...... ........... ... . 1900 - 1901 

Siostra M. Wadysawa .... .. ............. ....... ...... 1901 - 1905 

Siostra M. Jadwiga .......................... ............ 1905 1908 

Siostra M. Ossja ........................ ......... .. ....... 1908 - 1920 

,....2fo-



Jeli chcesz dobre okulary id do 

C. H. POEL 

510 Leonard St., N. W. 

ENTERPRISE JEWELRY CO. 

Us u ga Na Wszelkie Okazj e 

WARSA W HOTEL 

HOTEL I RESTAURACJA 

Franciszek Czubaj i 

Wadysaw GaJ·bu la 
wacicie l e 

500 Bridge Ul., N. W. 

yczenia Pomy ln oci 

B. J. JONKMAN 

PROKURATOR 

POWIATU KENT 

yczenia Pomylnoci zasya 

Franciszek Goembiewski 
ASYSTENT KLERKA 

MIEJSKIEGO 

MARGARET MARY SHOP 

1264 Plainfield Ave., N. E. 

N owe Futrzane Paszcze d la 
Niewiast i Panienek 

Tak e Sukienne Paszcze, Suknie i 
Kape lusze po nowych niskich cenach. 

yczenia od 

RITZEMA'S 
West Grand Rapids' Greater Store 

W . Leonard, przy Broadway 

Telefon 65-836 Telefon 41-141 

F. LATZEK 
Przedsibiorca Pogrzebowy 

i Licensjowany Balsamownik 

648 Trzecia Ul. 658 Trzecia Ul. 

MARY ANN SHOP 
Skad dla Pa i Panien 

Damskie Suknie, Paszcze 
Poczochy, itd. 

Marja i Anna Pietrowicz 
wacicie lki 

421 Leonard St., N. W. 

T elefon 73925 



Siostra M. Nemezja ... ........ ........... ... ..... ... ... 1920 - 1921 
Siostra M. Odualda _____________ ________ __ ________ _____ 1921 - 1928 

Siostra M. Oswa ldyna ___ __ __________ __ _______ _____ _____ 1928 - 1931 

Siostra M. Aurica ___ ___ _________ ___ __ 1931 -w obecnym czasie 

1901 
1902 

1903 

1904 

1905 

1906 
1907 

1908 

1909 

1910 
1911 

1912 

1913 
1914 

1915 

1916 
1917 

1918 
1919 
1920 

1921 

1922 
1923 

1924 

1925 

1926 
1927 

1928 

1929 

1930 

Spis Dzieci Klasy Ósmej 
1902 .......... .... .... ......... .............. .............. . 25 dzieci 

1903 .. ........ ..... .. ........ ................ .... ........ ... 32 dzieci 

1904 .. ............. ...... .. ... ..... ................ .... ..... 28 dzieci 

1905 .......... ....... ...... ... ... ............ .. ............ . 28 dzieci 
1906 .......... ..... .. ................. .... .................. 26 dzieci 

1907 ....... ....................... .. .. ........ ............. . 28 dzieci 

1908 ... ............ .. ....................................... 28 dzieci 
1909 ................ .......... .... .............. ....... ..... 35 dzieci 

1910 ...... .... ....... .. ... ..... ....... ... ...... ... .......... 30 dzieci 

1911.. .... ............... .. ...... ..... ........ .... ........ .. 34 dzieci 

1912 ......... .. ... ..... ... ............. ... ....... ........... 33 dzieci 

1913 ......... ..... ... .................... .. ....... .......... 35 dzieci 

1914 ... .......... .. ... ................... ................... 35 dzieci 

1915 ........... .... .. ...... .. ............. .................. 33 dzieci 

1916 ...... ... .... ..... ........ ... ........................... 65 dzieci 

1917 .......... .... ... .. .... .............. .. ... .... ......... .45 dzieci 
1918 ...... ............. ................ ... ........ ......... . 59 dzieci 

1919 ...... ..... .... .... .... .... ............................. 88 dzieci 

1920 .. ........... .. ............... ..... ..... ....... ... .... .. 86 dzieci 

1921.. ........ ........ ..... .. ..................... .... .... .. 86 dzieci 

1922 ........... ...... ..... ... ............................... 81 dzieci 

1923 ...... ......... .. .. .............. .. ... ... ............... 84 dzieci 
1924 ... .... ... ..... ....... ............ ............... ....... 80 dzieci 

1925 ... ........... ............ ..... .... ........ .. .. .... .. ... 84 dzieci 
1926 ... ...... ............. ........................ ......... . 85 dzieci 

1927 ....... ............................................... 114 dzieci 

1928 ...... ............ .............. ..... ...... ........... 126 dzieci 

1929 ...... ... .............. ...... .. .. .. ................ ... 119 dzieci 

1930 .. ........... .......... ...................... .... ..... 102 dzieci 

1931.. ..... ... .... ....... ..... ............ ................ 127 dzieci 

Spis Czcigodnych Sióstr Nauczycielek, Które Pracoway 
W Parafji w. Wojciecha 

Siostra M. Tyta 

Siostra M. Matj a 

Siostra M. Zofja 

Siostra M. Genulfa 

Siostra M. Czesawa 

Siostra M. Andrzeja 

Siostra M. Klemensa 

Siostra M. Benonja 

Siostra M. A gnol a 

Siostra M. Eltrudis 
Siostra M. Wincenza 

Siostra M. Jeremiasza 

Siostra M. Serafina 
Siostra M. Cyr yla 

Siostra M. Rufilja 

Siostra M. Pryska 



o 

Zyczenia od Przyjació 

Nowej Serji C "FAULTLESS" 
Furnesy Ciepego Powietra 

Do Nabycia w Wyborze z Pici u 

Rozmiarów Kota do Ogniska 
Zanim kupici e furn es porównajcie nowy 
" Faultless" z innemi furnesami. Pod siedmiu 
wzgl dami prz e wy s za on inne furn esy. 
C h tni e udzielimy Wam informacji. 

J. VAN DER ZEE & SON 
"F aultless" F urnesy 
Blacharskie Roboty 

1002 Alpine Ave., nar. 11-tej ul. 
Gr and Rapids, Mich. 

Telefon 6-9760 

KUCHINS FURNITURE 

MFG. CO. 

Fabrykanci 

" Color Kist" Mebli do Jadalni 

i Garniturów do niada n ia. '" 

Poecamy si askawej 
o o 

pamici 



Siostra M. Ewalda 
Siostra M. Mamerta 
Siostra M. Metodja 
Siostra M. Pacyencja 
Siostra M. Kalasancja 

Siostra M. Saluzja 
Siostra M. Eusebja 
Siostra M. Sybyla 
Siostra M. Lea 
Siostra M. Elpis 
Siostra M. Kleofa 
Siostra M. Majela 

Siostra M. Iwana 
Siostra M. Adolfa 
Siostra M. Maurycja 
Siostra M. Dydyma 

Siostra M. Awila 
Siostra M. Hyacenta 

Siostra M. Alban 

Siostra M. Wacawa 
Siostra M. Klai-ydona 
Siostra M. Nikona 

Siostra M. Fernand yna 
Siostra M. Feliksa 
Siostra M. Antonina 
Siostra M. Gerwazja 
Siostra M. Atalja 
Siostra M. Kunesa 
Siostra M. Litharda 
Siostra M. Apronia 

Agnieszka Mochalska 
Katarzyna Korno 
Apolonja ukasiewicz 
Anna Poczyska 
Matylda Peplinska 

Róa Mick 
Katarzyna Futta 
Marja Marenda 
Marta Stachowiak 

W eronik a Gacka 
Michalina Kroiska 
Julja Neumann 
Cecylj a Burkot 

Kandydatki: 

Siostra M. Ermina 
Siostra M. Glycencja 

Siostra M. Ostjana 
Siostra M. Marcina 
Siostra M. Lutr·udis 
Siostra M. Paulana 

Siostra M. Wincenta 
Siostra M. Aleksandra 

Siostra M. Merwina 
Siostra M. Rogerjana 

Siostra M. Rafaa 
Siostra M. Katarzyna 

Siostra M. Klementyna 
Siostra M. Fotyna 

Siostra M. W eronik a 
Siostra M. Aniela 

Siostra M. Teodora 

Siostra M. Laurencja 

Siostra M. u c j a 

Siostra M. Oliwa 
Siostra M. Kancja 
Siostra M. Alojza 

Siostra M. A lipja 

Siostra M. Bernulfa 
Siostra M. Orlanda 

Siostra M. Waltrudis 
Siostra M. Artymja 

Siostra M. Landnina 
Siostra M. Ludwika 

Siostra M. Amalj a 

Katarzyna Wojtysiak 
Rozalia Kortas 

Franciszka Fons 
Julja Posaska 

Michalina Ertman 

Bronisawa Du szys k a 

Wiktorja Li bek 
Marta Czerwiuska 

Leokadja Liska 

Marj a Popielarska 
Klara Frank 

Wiktorja Królikowska 
Aniela N ap ieraa 



... 

BELDEN CEGY 

WGLE 

Grand Rapids Builders 
Supply Co. 

Materja y do Budowy 

Telefon w Ofisie 72481 
Leonard St., N. W., przy Koleji 

KUZEE BROS. 

SERVICE ST A TION 

White Star Wartociowe 
Produkta 

MOBILOIL 
PENNZOlL 

QUAKEU STATE 

W. Leonard, pr.zy Kole j i 

T elefon 72589 

F irma zaoona w r . 1870 

MA TTHEW SCHMIDT 

Granitowe Pomniki i Nagrobki 

444 Bridge St., N. W . 

T elefon 65-348 

GEO,B.READER 

SKAD RYB 

Jeziorowych, Oceanowych, Solonych 

i Wdzonych. 

1046-1048 Ottawa Ave., N. 
Telefon 9-3569 

E vert Stad t Hardware Co. 

40 Lat Usugi 

Wszelkiego Rodzaju 
Blacharskie Roboty 

745 West Leonard St. 

T elefon 73864 

Pytajcie S i  Wasz ego Grosernika o 

"QUAKER" KAW 

LEE & CADY 

Lepszy Chleb, Ciasteczka i P ieczywa. 

Zamówienia na Za ba wy Domowe 
i W es e la s. nasz. specjalnoci.. 

AMERICAN BAKERY 
712 Bridge St., N. W . 

Telefon 41-671 

JóZEF NIA TECKI 

KONTRAKTOR 
BUDOWNICZY 

40 Valey Ave., S. W. 

Telefon 86193 

-~t-



Jadwiga Wolta 
Julja Gostomska 
Tekla Rózga 
W er011ika B osik 
Marja Karolczak 

Marja Chojnacka 

Magdalena Maek 
Prakseda Szmania 

Marja Koodziejczyk 
Marja Blumka 
Eufemja Hess 

Siostry Nauczycielki z Roku Jubileuszowego : 
Siostra Przeoona M. Aurica Siostra M. Helena 
Siostra M. Eladja Siostra M. Laudona 
Siostra M. Bogumia Siostra M. Balwina 
Siostra M. Maksymiljana Siostra M. Kalida 
Siostra M. Florynda Siostra M. Katalda 
Siostra M. Rudolfa Siostra M. Gerasyma 
Siostra M. Odulfja Siostra M. Domytyla 
Siostra M. Cherubina Siostra M. Najola 
Siostra M. Meldas Siostra M. Celestyna 
Siostra M. Osytja Siostra M. Rufilja 
Siostra M. Joanna Siostra l\1. Agnies~ka 

Siostra M. Balbina Siostra M. Ermina 
Siostra M. Lucyna Siostra M. Adelma 
Siostra M. Cyryla Siostra M. Elwana 
Siostra M. Antonizja Siostra M. Adelita 

-=3L-



Pytajcie si o 

Wyrabiane w Grand Rapids 
Sprzedawane wszdzie. 

RIVERVIEW 
Furniture 
Store, Inc. 

279 - 285 Bridge 

St., N. W. 

Polski Skad Mebli 

Najwikszy na Za
chodniej Stronie 

Najlepsze Meble 
po N aj nis zych 

Cenach. 

Popierajcie Polski 

Interes 

Prawdziwie wartoci owe trzewiki dla mczyzn 
i chopców. 

Sprzedaje je po cenach popularnych skad 

IDEAL SHOE STORE 
J ózef Konwinski, wac ici e l 

615 Bridge St.,N.W. 

yczenia od 

LUCE FURNITURE COMPANY 
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It Costs Little 

T o Install This Fin e 

~ ~tanda11ct 

ccThree 8's" Sink 

4% 

) ~~t& Afrtt~?N 
BOJLER t\ RADIATORS 

Stanisaw Merdzinski 
Plumbiarstwo i Ogrzewanie 

38 Lat D owiadczenia 

639 Jedenasta Ul. , N. W. 

Telefon 64-788 

4% 

Zyczenia Pomylnoci 

( a lln~nn A 1ID 1rn~@l Iffi@lillllllis: 

4% 4% 
G ====================;==================== ~ 
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"Grand Rapids' Finest" 

Healy Beauty Shop 

NAR. MONROE I OTTAWA 

na Drugiem pitrze 

W szelkie Us u g i w Zakregie 

Kosm et ycznym 

T elefon 4-5593 

Telefon 67525 

JAN KAMISKI 

GROSERNIA I BUCZERNIA 

Opatrzymy Wasz Stó 

Kompletnie 

659 Jedenasta Ul., N. W. 

Glendon A. Richards Co. 
Fa br y kan ci 

Wyrobów Blacharskich Dla Budow

niczych i Inynierów 

"Simplicity" Okna w Suficie Bez 

Kitu 

Metalowe Drzwi i Ramy 

Uznane Blach Obite Drzwi 

Ogniowe 

Wentylatory Stojce 

Si. 

Obracajce 

Pokrywacze Dachów. 

O fis i F a bryka: 230-238 Winter 

Ave., N. W. 

Gr e>.nd Rapids, Michigan , U . S. A. 

Telefon 41345 

Czesaw Derezinski 

Przedsi b i orca Pogrzebowy 

i Balsamownik 

Us u ga w k a d y m czasie 

701 Czwarta Ul., N. W . 



TOWARZYSTWA W PARAFJI W . WOJCIECHA 

Towarzystwa Mski e . 

Tow. w . Wojciecha - Z aoone pierwszego listopad a, 1872 r 
Liczy czonków 175. Obecny prezes, Stanisaw Miskiewicz . 

Tow. Rycerzy w . Kazimierza - Z a oon e d. 21. maja, 1895 r . 

Liczy czonków 150. Obecny prez es, Kazimierz Kurdeiski 

Tow. Modzie y w. Kazimierza - Z aoone d. l. listopa da,1884. 
Liczy czonków 275 Obecny prezes, Franciszek Jaworawicz 

Tow. w. Jacka - Zaoon e d. pierwszego grudnia, 1886 r. 

Liczy czonków 269. Obecny prezes, Wincenty Wanczuk 

Tow. w . Jadwigi - Zaoon e d. 24. stycznia, 1904 
Liczy czonków 106. Obecny prezes, Adam Kulhawik 

Tow. Modziey w. St an isawa Kostki - za oone 27. czerwca, 1915 

Licz y czonków 43 . Obecny prezes, Kazimierz Kucharczyk 

Tow. Moniuszki i Chór Kocielny- zaoo n e w lutym , 1905 r. 

Liczy czonków 60. Prezes obecny, Mecenas Z. Zamierowski 

Dyrygent, Kazimierz Kow alkawski 
Tow. Ró a ca w. Mczyzn - Za oo n e od za o e ni a parafji. 

Liczy czonków 25. Obecny prezes, Emil F. P uppel 

Tow. Apostolstwa Modlitwy Serca J ez u s -Z a oo ne d . 8. grudnia 1886. 
Tow. Foresters (Polskich L eniczych)-Zao on e d . 12. czerwca, 1921. 

Licz y czonków 132. Obecny prezes, Edward Smaglinski 
Tow. w . Franciszka Tercjarzy - Z a o o n e w 1886 r. 

Licz y czonków 54. Obecny pl'ezes, T eodol' P uppel 

T o warzystwa eskie 

Tow. Róaca w . Ni ewiast - Zaoone w pierwszych 

pocztkach parafji 
Liczy czonki 700 . Obecna prezeska, 

Tow . Róaca D ziew i c -Z aoone w pienvszych pocz tkach parafji . 
Liczy czonki 300 . Ol.>eCila pr , ~zeska, Marja Orlowska 

Tow. Dob roczy nno ci pod opiek w . Elbiety-zaoone w lu tym,1908 . 
Liczy czonki 65 . Obecna prezeska, Józefa Miskiewicz 

Tow . Klubu Matek - Z aoone 6. listopada, 1924. 

Liczy czonki 125 Obecna Prezeska, Marta Wierzeholska 

Tow. w. Teresy - Zaoone 17. sierpnia, 1929 r . 

Liczy czonki 317. Obecna prezeska, Katarzyna Okoska 

Tow arz ystwa Narodowe - Mskie 

Tow . Narodowe Polskie pod opiek w . Stanisawa Kostki -

zaoo n e 11. lutego, 1878. 
Liczy cz onk ów 275 . Obecny prezes, L. Nadoiski 

Tow. Przemysowe Polsko - Amerykaskie-Zaoone 10. czerwca, 1894 

Liczy cz onków 84. O be cny prezes, F. Szczygowski 

-qf5--



• . 

AL'S MEAT MARKET 

A . Ksi ki e wi c z , waciciel 

Skad W ybornego Misa i Smaczne W y roby 

T elefon 66493 902 W. F ul ton UL 

IGNACY RUBACH 
KRAWIEC 

Nastpca i Waciciel Znanego Zakadu Krawieckiego 

JOS. WATSLAWIK 

P i erwszorzdne wykonanie Ubra i Palt podug miary i najnowszych 

mód . Ceny umiarkowane. 

Telefon 84942 

Czyszczenie - Prasowanie -Reparacje 

Odziey Mskiej i Damskiej. 

659 Bridge Ul. , N. W. 

ycze ni a P o m y lno c i 

za s y aj 

DR. W. J. JARACZ DR. S. J. NOWACKI 

Duma Obywatelska Buduje Miasto Dobrych Obywateli 

Dbao Obywatelska Buduje Wartoci Posiadoc i owe 

Malujcie i Ochraniajcie Powierzchni, 

N. BRANDER COMPANY 
Najwikszy Detaliczny Skad Tapetów i Farb w Zachodniej 

czci stanu Michigan 

Podoamy Kadej Sprawied liwej Kompetycji . 

Wszystkie Nasze Towary Sprzedawane By Dobrze Suyy Lub 

Zwrócimy Pienidze 

Telefon 62065 Ssiedzki Skad Przyjacielskiej Us u gi 



Tow. Weteranów Armji Polskiej w Ameryce- Placówka No. 97. 
Zaoone 28. listopada, 1927 r. 

Liczy czonków 25 Obecny prezes, W . Swierzawski 
Tow. piewu Arl<apolan, Mskie - Zaoone w wrzeniu, 1925 r. 

Liczy czonków 20 . Prezes obecny, Ignacy Rubach 
Dyrygent, Andrzej Kubasiak 

Tow. piewu Lutnia i Halka 
Tow. Szopena 

Tow. Kasy Pomiertnej Taudeusza Kociuszki 
- Zaoone 17. lutego, 1904. 

Liczy czonków 1200. Prezes, Józef Kanwinski 
Towarzystwa Narodowe- e s kie 

Tow. Pa Zjednoczenia - Zaoone pierwszego sierpnia, 1927. 
Liczy czonki 52. Prezeska, Apolonja Tomczak 

Korpus Pornocniczy Weteranów - Placówka No. 26 
Zaoony w listopadzie, 1929 

Liczy czonki 23. Pn~ze s ka, Czesawa Kalinowska 
Tow. Polek Narodowych pod opiek M. B. Czstochowskiej. 

Zaoone 12. kwietnia, 1931 r . 
Liczy czonki 47. Obecna prezeska, Apolonja Raczl\iewicz 

-<..[2.--



Nikt nie mo e taniej s prz e dawa ani e li A. 
Ragir & Sons. 

A. RAGIR & SONS 

Department Store 

Od zi e Dla Caej F amil ji 

449-451 Bridge St. Telefon 8 0 358 

yczenia od 

THE EMPORIUM 

Telefon 65-966 

WACAW RYMAROWICZ 

Grosernia i Buczernia 

1107 Walker Ave., nar. Powers Ul. 

CZESAW DYTKIEWICZ 

PIERWSZORZDNA GROSERNIA 

648 Czwarta Ul., N. W. 

Telefon 65216 

WATSON HARDWARE 

Skad elazn ych Artykuów 

618 Bridge St., N. W . 

T elefon 65846 

yczenia Pomylnoci 

zasya 

JóZEF F. RETTIG 

Radny Powiatowy 

z Pierwszej Wardy. 

KARL H. WHEELER 
APTEKARZ 

Wypenia R e ce pty 

Lekarstwa Severy, Grobl ewski ego, Nya l 
i A. D. S. 

Aparaty do Fotogra fowania 
P ióra fontannow e po cenie kosztu a do 

wyprz e day. 

Cuki erki Brook , Johnson's i Whitman's 

W. Leonard, nar. Scribner 

Telefon 67163 

F. A. VIDRO 

Towary Bawatne, Drobiazgi 
Obuwie 

Rzeczy Gotowe do Noszenia. 

Mówimy po Polsku 

652-656 Stocking Ave., N. W . 

WADYSAW ZAMIARA 

Pierwszorzdna 

Buczernia 

650 Czwarta Ul. N. W. 

Telefon 65216 

WEST SIDE MUSIC HOUSE 

Jedyny Folski Skad Muzyczny 
w Miecie 

Andrzej Skrtny, waciciel 

328 Bridge Ul., N. W . 



Z Okazji Zoteg o jubileuszu 
Parafji w. WojciEcha 

A e praca Przew. Ks . Praata K . Skorego wydaa owoce wspa

niae, e zaskarbi on sobie mio i szacunek wszystkich parafian i ca
ej Polonji tutejszej, przeto i parafjanie w. Wojciecha przygotowali 

si do godnego obchodzenia zotego j ubileuszu, aeby razem z pro-

boszczem swoim w dniu tym dzikowa Bogu za bogosawiestwa ja
kie w tych 50-ciu latach spyny na parafj, i prosi Naj wy szeg o ae 

by na dugie jeszcze lata u trzyma zacnego i gorliwego swego d uszpa

sterza przy dobrem zdrowiu, by dugo jeszcze wród nich pracowa 

na wil<sz chwa Bo i d la poytku Kocioa witego . 

y ci orys Przew. Ks. Praata 

Przewiel. Ks. Praat Kazimierz Skory u rodz i  si 4-go marca, 
roku 1864, w Trzemesznie, w Ks i stwie Poznaskiem . 

Ojciec jego, Kazimierz Skory, bra udzia w powstaniu 1863 ro

ku . Wróciwszy z powstania, w którem si chlubnie odznaczy, odda 

si pracy obywatelskiej. Opatrujc chorych w czasie epidemji chole

ry, która w roku 1864 nawiedzia miasto, zarazi si i tego samego 

dnia ducha odda Bogu. 

Czas jaki wdowa po . p. Kazimierzu Skorym ya z dziemi i w 
serca ich sieroce wlewaa mio do Boga i Ojczyzny. W dwa lata po 

mierci . p . ma swego wysza za Michaa Kowalskiego, który dla 
sierot po . p . Kazimierzu by jak prawdziwym oj cem. 

W roku 1875 pastwo Kowalscy opuci l i Trzemeszna i emigro
wali do Ameryl<i. Najprzód przyjechali do Bay City, Mich., gdzie 

· mieli krewnych i znajomych. 

Tu may Kazimierz spdzi swe chopice lata, tu u czszcza do 

szkoy parafjalnej i do szkoy wyszej. 

W roku 1879 uda si mody Kazimierz do Chicago na studja. 

Po dwóch latach wysano go do Rzymu . Dokoczywczy kurs k lasycz
ny przez trzy lata sucha f ilozofj i na uniwersytecie Gregorjaskim . U

kocz y wszy chlubnie kurs filozofji postanow i  odda si studjom teo
logji w. W roku 1888, dnia 31-go marca, Kardyna Farochi wywici 

go na kapana w kociele w. Jana Lateraskiego. 
Dnia 30-go maja, roku 1888, wyruszy Ks. Skory w podró do 

Ameryki. Otrzyma pozwolenie na odprawienie Prymicj i w Grand 

Rapids, dokd rodzice si przenieli z Bay City. Odprawi Prymicje w 

kociele w. Wojciecha . 

Ks. K. Skory nie dugo bawi w Grand Rapids. Wróc i  do Chica
go, gdzie pracowa jako wikary przy parafji w. Stanisawa Kostki, 

gdzie proboszczem by . p . Ks. Wincenty Barzyski, szlachetny krze

wiciel Wiary i Polskoci. 



Artystyczne Memorjay 

posiadajce prawdziwe zalety 

Simpson Grani te W orks 

1358 W. Leonard St. 

T elefon 7-1739 

Kw iaty, Krzewy, Drzewa, CeiJ ul e 
i Zasiew 

Bali Park Floral Company 
J. M. S tank, wacic i el 

Kwiacia rnia i S k ad 

8 Valley Ave., N. W. 
T elefon 62-173 

yczen i a od 

BROWN'S STOCKING 
AVE. THEA TRE 

N ar. 4-tej ul i Stocking Ave. 

N a jnowsze gosowe obrazk i najle-
piej przedst awian e. 

Korzy'3t::-dcie z 'la·.;zy,·h popular
nych po po u dniowych przvdsta
wie co :S'Jbo t  ]JO 1)('luclni tl . l Oc 
dla wszystkich. 

LIL Y WHITE FLOUR 

''The Flour the Best 
Cooks Use" 

The West Side Druggists 

Henry Riechel Drug Co. 

634 i 636 Bridge Stre"t 

Telefo n 9-1561, Izba Recept 6-257fj 

A. D. S . Dru g Store 
326 Bridge Street 
Telefon 9-1226 

Telefon 6-5374 
w Izbie Recept 

. . Ide a  Pha rm a cy 
646 Stocking Ave. 

Telefon 6-5 696 

Telefon 9-1323 
w Izbie Recept 

yczenia od 

Grand Rapids Window 
Cleaning Co. 

yczenia od 

THE DIVISION AVE. 
LUMBER CO. 

S k a d z K omp l et n  Us u g 

Telefon 3-0275 

yczenia od 

FRED R. SCHRIBER 

Komisarza Pierwszej Wardy 

- t.ts--



Z Chicago powoano Ks. Kazimierza Skorego do kolegjum Panny 
Marji w Kentucky. Tu jako profesor przez dwa lata wykada acin, 

jzyk grecki i woski i botanik . 

W roku 1892 zgosi si ks . Kazimierz Skory do Ks. Biskupa 
Richtera i prosi o przyjcie do djecezji. Ks . Biskup niezwocznie go 

przyj i posa go do Bay City do pomocy Ks. M. Matkowskiemu . Dni a 

18-go wrzenia, tego samego roku, zamianowa go proboszczem parafji 
Matki Boskiej Szkaplerznej w Gaylord, Mich. 

W Gaylord Ks . Skory pracowa lat dwanacie . Najprzód zakupi 

cay blok ziemi, pobudowa szko i z kadym rokiem j ul epsza . Wie

dzia dobrze jak wielk rol odgrywa szkoa parafjalna, to te nie 
dziw e piei-wszem j ego dzieem bya ta twierdza Wiary i Po l skoci. 

Skoro tylko stary drewniany kocioek okaza s i za maym postanowi 

Ks. Skory budowa nowy. W roku 1900 stan nowy koció kosztem 
$25,000 i jest on ozdob caego Gaylord. 

Z Gaylord dojeda Ks. K. Skory do Cheboygan gdzie os i edlio 

si okoo 60 rodzin polskich. Tu pobudowa dom, którego drugie pi 

tro s u y za koció a dolne za szko . 

Dojeda take do Mullet Lake, gdzie postawi szko . Prócz 

tych dwóch staych misji mia j eszcze inne miejsca Ks. Skory gdzie od 

czasu do czasu niós pociechy religijne mianowicie: Lewiston, St. 
He ll ens, Pinconning i Standish. 

W roku 1904 op u ci Ks. Kazimierz Skory Gaylord, gdzie tak 
wzorowo i energicznie pracowa. Zostawil po sobie trwae pamitki 

mdrej gospodarki. Opuszcza Gaylord z smutkiem bo op uszcz a  lud 
zacny, spokojny, przywizany i kochany. 

Dnia 25-go sierpnia, roku 1904, na rozkaz Ks. Biskupa Richtera 
Ks. Kazimierz Skory obj parafj w. Wojciecha w Grand Rapids, 

gdzie czekaa go cika i wielka praca. Ale Ks. Skory z zapaem 

zabra si do spenienia obowizku na woonego i peen powicenia 

si, pracowa bezustannie. By prawdziwym przewodnikiem ludu i 

dzi w Grand Rapids na Wojciehowie panuje zgoda, mio i wspólna 
praca. 

Pragnieniem Ks. Skorego byo pobudowa wspania w it yni . 

Ju w r . 1906 podczas srebrnego jubileuszu parafji, Wojciechowianie 

zdecydowali si b u dowa nowy koció . W roku 1907 rozpoczto bu

dow nowego kocioa z kamienia kosztem $150,000 . Uroczyste po

w i cenie piknej w it yni odbyo si 22-go czerwca, roku 1913. Rów

noczenie Ks. Kazimierz Skory obchodzi 25-cio lecie kapastwa. 

W r. 1909 zapocztkowa Ks. Skory polsk parafj w . Michaa 

w Muskegon, Mich ., gdzie obecnym proboszczem jest Wiei. Ks. An
drzej Narloch, byy asystent Ks. K. Skorego. 

W Belmont wybudowa Ks. Skory pikny koció pod wezwaniem 

Matki Boskiej Wniebowzicia i zalmpi dom na p l eban i. Proboszczem 
obecnym w Belmont jest Ks . Jakób Czachorski. 



HEYBOER'S DRUG STORE 

The Rexali Store 

Nar. Bri.dge i P ine 

Grand Rapids, Mich . 

HARRISON PARK DAIRY 

Wyborne Mleko 
i miet a n a 

Theo. P latte, waciciel 

T elefon 7-2277 

741 RICHMOND ST. 

ycz en ia od 

GAY COAL CO. 

S K AD W GLI 

Telefon 65443 

"Gay Coal Ma l<:es Gay Friends" 

505 Lake Michigan Drive, N. W . 

Tele fon 4-8872 

Wasz Jubi ler i Optometrysta 

CA M PBELL ' S 

"Natura lni r "' 

337 Br i.dge St., N. W . 

··- -------- .. ------ --

J. S. U. TIRE & BATTERY SHOP 

Zasila nie i Reparovvanie Baterji 
Wulk a nizowani e 

Firestony Opony 

Gwarantowane Przerobione Baterje 

Telefon 88753 650 Siódma Ul. 

Specja l noci Nasz Jest Sprzeda
wa Najlepsze Gatunki Opau. 

C. F . PETERSON 

Opa K a dego Rodz a ju 

Ofis i skad, 455 Grand Ave., N. E. 

Telefon 8-9627 

Grand Rapids, Mich. 

ARCTIC SPRING AND 
D I STILLED W A TER CO. 

Dostawcy na stan Michigan 

Wody Selcers l ~: i e j, ródzi ane j i 
Sonej 

Telefon 6-5276 

CRESTON BATTERY SERVICE 
L. A . Dornan 

Startin g, Light ing, Ignition 

Sprzeda Wi ll ard Baterji i 
Usug a przy tych e 

1309 Plainfield Ave., N. E. 

Tele fon 7-1380 

JOSEPH SOUKUP 

Skad T owarów e l aznyc h i Roboty 
Blach arski e 

Tele fon 6-2797 

Na r. P i tej i Stock i.n g Ave ., 

Grand Ra pids, Mich. 

S p rzeda Automobilów Us uga 

L. J. HOLLAND, INC. 

T elefon 93146 

Bridge Ulica, nar. Broadway Ave. 

-[]-



W rol<u 1920 Ks. Skory powikszy Dom Sióstr w parafji w. 
Wojciecha kosztem $40,000. 

Poniewa w szkole parafjalnej nie byo j u  miejsca dla wszyst
kich dz ieci, a nie chcc by dzieci nara one byy na strat W iary w 
bezwyznaniowych szkoach, Ks. Sl<ory zal< u pi loty przy l ege do 

gruntu parafjaJuego i w roku 1921 wyb u dowa szl<o, która jest ozdo
b. miasta, kosztem $250,000 . 

W ko c u , w rok u 1922, Ks. Sl<ory wybudowa p l eban i , która har
moniz uje z wszystl<iemi budynkami parafjalnemi. 

Uznanie pracy gorliwego i zacnego kapana nadeszo z samego 
Rzym u gdy dnia 5-go wrzenia, r . 1925 nadesz a wiadomo radosna 

wywyszenia Ks. Proboszcza Skorego do godnoci Pra ata . Zaszczyt 
prawdziwie zas u ony za wszystkie prace, trudy i mozo y . 

W iele zdziaaa parafja w. Wojciecha pod przewodnictwem Ks . 

Kazimierza Skorego. Uznanie i chwaa tym wszystkim którzy przez te 
lata dopomagali Ks. Skoremu ofiarnoci. swoj. i prac. swoj.. Cze 

parafjanom którzy widzieli potrzeb ofiarnoci i podtrzymywali rce 
swemu Proboszczowi w tej pracy dla chway Boej! 

Cze Ks i dzu Praatowi Kazimierzowi Skoremu za jego niez
mordowan. prac w Winnicy Paskiej! 

BULLA PAPIESKA NAD AJ.~CA KSI DZU KAZIMIERZOWI 

SKOREMU GODNO  PRA ACKA 

Pap i e  Pi us XI do u kochanego Syna K s. Kazimierza Skorego: 

Ukochany Synu! Pozdrowien ie i bogo s awi e s two apostolskie. OceniajQc 

slowami najw i k s z e j pochway Twe za s ugi, Najprzewi e lebnie j szy K s. Biskup z Gr::md 

Rapids, bdc na dworze papieskim , oznajmi nam e urodzi e s i  w Polsce, e wy

k s ztac e nie i wi c e n i a kapa s ki e od e bra e w Rzymi e , e potem w ró n ych parafjacl1 

obow i zki past er skie z wielkim poytki e m duchownem d la dusz pieczy Twej powi e

rzonych gorliwie sp e nia e , e obecnie piastujesz godno Dziekana, e b dc  niezmor

dowanym pracownikiem we Winnicy Pal1ski e j zbudowa e w s pan i a wityni  Pa

s k i wie l k s zko parafja l n. Z radoci przeto wi e l k, przychylajc s i  do ycz n ia 

Twego biskupa aby ci wyrazi Na s z s zcz e gólniej s z yczliwo  i aby da Ci godn i 

za s uon nagrod , niniej szym list em i powag na s z, u stanawiamy, mian u jemy i 

oga s zamy Ci  Rzym skim Praat e m, czyli Prz e oonym Domu Papiesk iego. Pozwala

my Ci uywa s ukni fio l e tow i no s i kom  praack, rok i e t zwan, nawet na 

dworze papieskim. Nadto pozwalamy Ci uywa przywile jów, honorów i odznacz e  i 

wsze lkich indultów, jakich uywaj  lub uywa mog kapani t ego rodzaju godno ci 

obdarzeni, b ez wzgldu na jakiekolwiek przeszkody. 

Dane w Rzymie u w i t e go Piotra pod pi e rc i e n i e m Rybaka, dn ia 5-go wrz e 

nia, 1925 roku a naszego pontifikatu roku czwartego. 

Kardyna Gasparri, Sekretarz Stanu. 

J estto wypadek w dzie jach hi storji niety lko parafj i ~ w. Wo j ci echa ah i Polonji 

w Grand Rapids gdy t en zaszczyt i odznaczenie spada na ca Po l on i  a w szczegól

no c i na paraf i  w. Wojci echa. 



Czesaw J. Kowalski 

STOCKING AVE. MARKET 

643 Stocking, nar. Czwartej ul. 

Gdzie Lepsze Miso Jest Sprzeda
wane Po Nisz yc h Cenach. 

Polecamy si  askawej pam1 c1 . 

BIRNEY'S 
89 MONROE 

J est miejscem gdzie dostaniecie 
Najlepsze Lody i Na jlepsze Obiady 

w miecie 

89 Monroe Ave. 

Grand Rapids, Mich. 

yczen ia od 

Thomas Wilson, Inc. 

Sprzeda Automobilów marki Olds
mobile i Usuga przy Tyche. 

334 Ottawa, N. W . Tel. 6-2061 

Johnson Candy Co. 

Wholesale Job bers 

Candy, Cigars and Fountain 
Supplies 

Exclusive Distr·ibutors of 

A p ex a nd Greenfield's Cupid 
Chocolates. 

Modern Milk Company 

13 14 Leonard St., N. W. 

y czenia od 

WM. MULLER CO. 

piek a rzy 

"Sno-White" Chleba 

yc z en i a zas ya 

Senator Ernest T. Conlon 

Porad si Nas gdy 
Potrzebujesz Jakiejkolwiek 

Blacharskiej Roboty 

Termolen & Hart 

Nastpcy Zakad u Blacharskiego 

FOSTER STEVENS 

59 Commerce A ve. 

Telefon 64-433 
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Ks. J . Klonowski, obecny asystent w parafji 
w . Wojciecha. 

Kazimierz Kowalkowski, organista przy 
ko ci e l e w. Wojciecha. 

Obecny organista parafji w . Wojci e

cha , Kazimi erz Kowalkowski, urodzi s i  

w Nowym Mi e c i e w Prusach Zachod

nich. 

Przyby do Ameryki w roku 1892 . 

Ju w modociannym wieku okaza za

miowani e i zdolno ci do muzyki, to t e 

w tym kierunku k s ztaci s i  przez kilka 

lat. W roku 1896 przyj po sa d  orga

nisty przy ko ciel e Matki Boskiej Szka

plerznej w Gaylord, Mich. Na tym sta

nowisku pozosta 7 lat, bdc zarazem 

nauczycielem w szkole parafjalne j. 

Za  w roku 1904 przyby do Grand 

Rapids, aeby spenia obowizki orga

ni sty parafji w. Wojciecha, gdzi e bez 

przerwy przebywa 27 lat. J est on dy

rygentem Chóru Moniuszki, który zaw

sze bierze udzia w Narodowych obcho

dach i przy innych okazjach. 

Ks. J. Maksymowski, obecny asystent w 
parafji w. W oj ci echa. 



yc z e nia od 

JOHN WIDDICOMB 

FURNITURE CO. 

Dla czego m o e m y da W a m lepsz  u s u g . 

Naszym inter esem s  baterje "genera tors", 
i mot ory za c z yn a j c e ( starting mo tors ). Ni e 
zajmujemy s i  o gó ln  r e p a r a cj . 

Gdyby kt o z Waszej rodziny mi a  b y ope
rowany zawo a liby c i e s p e c ja li s t . To a mo 
odn osi s i  do Waszeg·o a utomobi lu. Kupcie 
d obr b a t e rj, a op ac i s i  to Wa m. J e li ni e 
mac ie wszystki ch pi e n i d zy na to, p r z yjd c i e 
do 

HALSTEAD'S AUTO ELECTRIC 

a zad o wa l ni a j c e warunki b d  uo on e . 

708 F ulton St. , W . Telefon 45672 

• 

yc z e ni a od 

PLUMBIARSKIE 

ROBOTY I 

OGRZEWANIE 

209 Valley Ave., N. W . 

T elefon 6-2697 

C. G. W atkins F . K. Heath 
G. C. Bli ck le 

Grand Rapids losurance 
Agency 

Ogólna Asekur acja 

w bud ynku Grand Rapids Trust 

Grand Rapids, Mich. 

ycze ni a od 

HEERINGA'S DAIRY 

Dostawcy 

Wybornego Mleka i mietany 

"Wyborno jest Naszem Go dem ' ' 

T elefon 6-9415 

MARK T. BURDICK 

Przeprowadzanie Budynków 

i P od noszenie Domów 

Wszystka Robota Gwarantowana 

1148 Pierwsza U l. , N. W. 

Grand Rapids, Michigan 
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Lista Komitetu Zotego jubileuszu Parafji w. Wojciecha 

Zarz d: 

Prezes, 
Wi ce-Prezes, 
Sekretarz, 
Kasjer, 

Komitet o g osze i prasy: 

Komitet zbi erania og osze : 

Komitet Dekoracji : 

Komitet Muzyki i pi ew u : 

Komitet Progr am u : 

Komitet Bankietu : 

Komitet za pr osze  i kol eldo
wa ni a od towar zystw : 

Komitet zabawy t anecz nej: 

S. S. Zamierowski 
S. Merdziski 
E. L. Mikulski 
C. Derezinski 

Ks. Praat K. Skory 
A . W alezewski 
J. Arszuowicz 
I. Rubach 
L. Skory 

S. Gogu lski 
S. Merdzinski 
L. S. Markowski 
A . Baszczak 
F. Jawor owicz 

E. Smaglinski 
W . Sobiszewski 
W. Wa cz uk 

S. ukowski 
F. Kubiak 
S. Truszkowski 
S. Zakr zewski 
S. Gr ynczel 

K. Kowalkowski 
A . Kubasiak 
W . Lewandows](i 

Ks. P r a a t K . Skory 
K. Manikowski 
R. W alezewski 
S. Zamierowski 
Fr. Latzek 
M. Buzalski 

F . Kubia k 
F elix Latz ek 
E. Zielinski 
W . J . Mikulski 
H. Sytek 
S. Truszkowski 
W. Sobiszewski 

M. Buza lski 
E. L. Mikulski 
W. Wanczuk 

S. Miskiewicz 
M. Jagielski 
L. S. Markowski 
L. Neuman 
J. Pospiech 
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Postp przychodzi z nauki 

Po ~ wólcie, bymy powiedzieli Wam o 

C. A. Middleton & Co. 

Telefon 73634 1555 Plainfield Ave. 

Tele fon 66-741 

Stanisaw E. Kamiski 

GROSERNIA 

Skad nasz jest opatr zony na Wasze 
wszystkie potrze uy 

801 P i ta Ul., N. W. 

Us u ymy Wam w Waszej Potrzebie 

Piotrowski i Kowalski 

APTEKARZE 

Siód ma Ul., nar. Alpine Ave. 

Te lefon 4 1691 

yczenia od 

Przyjació 

T elefon 65348 W domu 88512 

Polski Skad Obuwia 

pod n az w  

Quality Shoe Store 

Obuwie dl a Ca e j Famil j i 

446 Bridge Ul., N. W. 

Niskie Ceny Us u ga Grzeczna 

Antoni Baszczak, waciciel 

Telefon 41-617 

Franciszek S. Kamiski 

GROSERNIA I BUCZERNIA 

SKAD BAWATNY 

957 Davis Ave., N. W. 

yczen i a od 

Grand Rapids Roofing 
Materials Co. 

yc z e ni a od 

HOFFER'S 

Nar. 4-tej i Davis 

Telefon 91-538 i 41-072 



Kapitan l-go dystryktu : 

Kapitan 2-go dystryktu : 

Kapitan 3-go dystryktu : 

Kapitan 4-go dystryktu : 

Kapitan 5-go dystryktu: 

S. Merdzinski 
Woj. Kozal 
L. Ziomkowski 
Wad . Kozal 
I. Prominski 

P. Drabinski 
J. Pospiech 

J . Arszulowicz 
A . Krzykanowski 
A . Skr·zycki 
T. Gromko 
F. Walejewski 

J . Szydowsk i 

W. Szymoniak 
J . Schab 

P. Misiewicz 
J . P lonski 
A . Maliszewski 
S. Zurawski 

Dzikujemy Kupcom, Bankierom 

1 Prz y jacioom , którzy si ogosili w 

Pamitniku i Polecamy ich Pami c i 

Rodakom. 

Komitet Jubileuszow y 
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POLSKA RESTAURACJA W ARSA W 420 BRIDGE ULICf\ 
Pikna Jadalnia do usugi na zebrania i róne okazje. 
Potrawy przyrzdzane przez Kucharzy z dugoletniero dowiadczeniem. 

Usuga skora i grzeczna. MARCIN KUKS, \Vaci c iel. 

8 s 
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Serdecznie winszuj Ks. Praatowi 
K. Skoremu, jego asystentom, 
Siostrom z zakónu Notre Dame i 
parafjanom z okazji tej pidzie
sitej rocznicy zaoenia parafji . 
w. Wojciecha. 
Mile wspominam liczne nasze 
przyjazne stosunki i mam nadzie
j, e nadal zasugiwa bd na 
Wasz przyja i zaufanie. 

PETER B. GAST 
Prezes P. B. Gast & Sons Co. 
Prezes Gast Motor Sales Co. 


