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CHURCH, ETHNICITY, DEMOCRATIZATION – POLISH ETHNIC 
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In America, in a new multiethnic, multilingual and strongly Protestant environment 
migrants had to redefi ne the borders of their identity and fi nd their safe haven. Life 
in the US intensifi ed and transformed ethno-religious engagement. Changes occurred 
amazingly fast but were often made in an atmosphere of tensions and confl icts. In 
the American Catholic Church a so-called „Polish problem” arose. Interestingly, it 
resulted from the migrants’ fervency, not from their indifference. The essay talks 
about some of the tensions which existed back then and tries to answer the question 
what were their causes, sources and how participants of these dramas (clergy, lay 
and American hierarchy) viewed and interpreted the events. What was happening 
in various parishes and towns throughout the US was a reaction to the new reality 
in which migrants found themselves upon their arrival in America. A rational 
but often dramatic reaction. The essay tries to take a bottom-up approach and in 
some parts uses previously undisclosed archival materials from the Secret Vatican 
Archives.
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DETROIT: „SPRAWA” KS. DOMINIKA KOLASIŃSKIEGO

W Detroit, Mich., nieliczni polscy imigranci pojawili się wcześnie, już 
w latach trzydziestych XIX wieku. Ich liczba stopniowo rosła w następnych 
dekadach. W 1871 r. biskup Caspar H. Borgess (który sam wyemigrował do 
USA jako dziecko z niemieckiego Hanoweru) przychylił się w do prośby księdza 
zmartwychwstańca Szymona Wieczorka, by utworzyć w mieście polską parafi ę. 
Powołane oddolnie Bractwo św. Stanisława zapoczątkowało wśród ok. 300 polo-
nijnych rodzin zbiórkę pieniędzy na ten cel. Biskup wiedział bowiem o wystę-
pujących w mieście napięciach pomiędzy polskimi i niemieckimi katolikami2. 
W ten sposób zaczęła się historia parafi i św. Wojciecha w Detroit, która rychło 
okazała się niezwykle burzliwa, stając się jedną z głośniejszych w dziejach polo-
nijnego kościoła. Głośną „sprawę ks. Kolasińskiego” przywołać można jako dość 
typowy w końcu XIX w. przykład napięć występujących w polskich parafi ach 
i Kościele katolickim w USA. Zawierała wiele elementów, z jakimi spotkać się 
można było w wielu innych miejscach w Ameryce.

Czteroosobowy pierwotnie świecki komitet we wschodniej części Detroit 
poszukał działek pod budowę kościoła. Pięciu właścicieli francuskiego pochodze-
nia rozumiało „interes swój bardzo dobrze, każdy z nich wiedział, że zbudowany 
kościół zaludni okolicę […]. Za grunt, na którym miał stanąć kościół, […] zapła-
cono 1200 dolarów. Pieniądze na to wyłożyli wymienieni powyżej Francuzi [!], 
a zostało ich jeszcze kilkaset na rozpoczęcie budynku”. Działka położona była 
przy ulicach Fremont i St. Aubin3. Tytuł własności działki (później i kościoła), 
zgodnie z prawem należał do biskupa. Kalkulacje donatorów i dawnych właści-
cieli okazały się jak najbardziej słuszne. Wokół tego terenu dość szybko bowiem 
zaczęła rozbudowywać się polonijna dzielnica. Pierwszy, niewielki, drewniany 
budynek kościoła poświęcono 14 lipca 1872 r. Od początku jednak parafi ą 
wstrząsały spory pomiędzy architektami i budowniczymi z jednej a kolatorami 

2 W. Kruszka (1907), Historya polska w Ameryce. Początek wzrost i rozwój dziejowy osad 
polskich w Północnej Ameryce, Milwaukee 1908, vol. XI, Milwaukee, s. 166–169 i n. Por także 
P. Taras (1989), Polonia w Detroit. Problem kulturowej tożsamości i społecznego awansu. Socjolo-
giczne studium społeczności etnicznej w USA, Warszawa, s. 87 – w kwestii ks. Kolasińskiego książ-
ka podąża ściśle za wcześniejszą pracą Ortona, nigdy zresztą się do niej odwołując – L. D. Orton 
(1981), Polish Detroit and the Kolasiński Affair, Detroit: Wayne State University Press; o głośnym 
konfl ikcie pisali także inni autorzy: w oparciu o archiwalia Kongregacji Propagandy Wiary w Wa-
tykanie konfl ikt naświetlał E. Boyea (1988), Father Kolasiński and the Church of Detroit, „Catholic 
Historical Review”, vol. LXXIV, nr 3. O sprawie pisała również L. W. Tentler (1983), Who Is the 
Church? Confl ict in a Polish Immigrant Parish in Late Nineteenth Century Detroit, „Comparative 
Studies in Society and History”, vol. 15, April, s. 241–276.

3 W. Kruszka, Historya..., vol. XI, s. 170–171.
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z drugiej strony, które dotyczyły zobowiązań fi nansowych parafi i. Praca ks. 
Wieczorka nie satysfakcjonowała też biskupa. Po kolejnym spięciu, tym razem 
związanym z budową szkoły przy parafi i, w czerwcu 1873 r. biskup Borgess 
odwołał Wieczorka ze stanowiska proboszcza4 i 24 września 1873 r. mianował 
proboszczem ks. Teodora Gieryka, który rok wcześniej przypłynął do Ameryki. 
Gieryk poświęcił się głównie powołaniu samopomocowej organizacji katolickiej 
w USA. Przedstawił swe idee w 1873 r. Następnie, już wraz z W. Barzyńskim, 
doprowadził do powstania Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (por. 
niżej s. 43)5. Ta dynamiczna, ogólnokrajowa działalność niekoniecznie jednak 
zyskała przychylność lokalnej władzy kościelnej (W. Kruszka pisał wręcz, że 
była „solą w oku […] biskupowi Borgessowi”), widziano w niej bowiem próbę 
atomizowania Kościoła miast budowania w USA zwartej struktury niezależnej 
od etniczności6. Już to pod wpływem nacisków, już to z własnej woli, w styczniu 
1875 r. T. Gieryk złożył rezygnację i przeniósł się do Chicago. Jego następcą 
został franciszkanin ks. Alfons Dombrowski, jego zaś pomocnikiem – ks. Jan 
Wołowski. Relacje pomiędzy nimi nie należały do najprzyjemniejszych. Nowy 
pasterz rychło popadł w konfl ikt z parafi anami, którym zarzucał kłótliwość, gru-
boskórność i inne przywary, a zwłaszcza uporczywe domaganie się prawa do 
kontrolowania spraw parafi i i jej fi nansów przez komitet parafi alny (trustees). 
Ze swej strony parafi anie zarzucali księdzu niemoralne prowadzenie, pijaństwo, 
nakładanie opłat za odbywanie spowiedzi i komunię, uwiedzenie sprzątaczki itp. 
W wyniku nagłośnionego skandalu biskup odwołał Dombrowskiego z parafi i. 
Ścigali go zresztą sami parafi anie7. Nowym proboszczem został przeto ks. Jan 
Wołowski. Jednocześnie w Detroit rosła liczba imigrantów z zaboru austriac-
kiego. Parafi anie ci (oraz biskup) zwrócili się z prośbą o sprowadzenie do miasta 
ks. Dominika Kolasińskiego z Galicji. Kolasiński urodził się w Mielcu, pracował 
w rozmaitych parafi ach w Galicji, ostatecznie w Czernichowie. Biskup krakow-
ski otrzymywał stamtąd rozmaite skargi na prowadzenie się księdza, jednakże 
nie wdrożono diecezjalnego śledztwa. Sam Kolasiński zabiegał o wysłanie go 
do Ameryki i ostatecznie pozwolenie takie otrzymał. „Przystojny, wykształcony, 
zdolny, dobry mówca” przybył do Detroit 30 marca 1882 r. Rozpoczął szybko 
prace organizacyjne8. „Lud nasz kocha zwyczaje i obyczaje, jakie przywiózł ze 
sobą tutaj z Polski […] chciałby […] te same co w Ojczyźnie święcić święta, 

4 L. D. Orton, op. cit., s. 18–21; P. Taras, op. cit., s. 95.
5 J. Radzilowski (2003), The Eagle and the Cross. A History of the Polish Roman Catholic 

Union of America, Boulder, s. 47–50.
6 W. Kruszka, Historya..., vol. XI, s. 180.
7 L. D. Orton, op. cit., s. 22 i n.; W. Kruszka, op. cit., s. 180–181.
8 P. Taras, op. cit., s. 96; L. D. Orton, op. cit., s. 24–26.
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to samo w kościele widzieć nabożeństwo, jakiego z taką pobożnością bywał 
uczestnikiem w starych naszych wiejskich kościołach” – notował później ks. 
W. Kruszka. Kolasiński dbał, by tak właśnie było i tym zaskarbił sobie przychyl-
ność wielu parafi an9. Prócz innych zadań, ambicją księdza stała się jednak budowa 
okazałego kościoła. Dotychczasowy, drewniany, nie mieścił już wiernych. Parafi a 
rozrosła się do 2000 rodzin. Temu kosztownemu pomysłowi sprzeciwiał się jed-
nak biskup oraz ks. Józef Henryk Dąbrowski, kapelan w stojącym naprzeciwko, 
przy tej samej ulicy klasztorze sióstr felicjanek, który w tym samym czasie starał 
się stworzyć w Detroit seminarium duchowne i gromadził na ten cel fundusze10. 
Ksiądz J. Dąbrowski krytykował ostro i otwarcie Kolasińskiego w prasie. Ten 
ostatni nie zezwalał bowiem na terenie swojej parafi i na kolekty na rzecz semi-
narium. Tak więc starły się dwa różne cele, które stawiali sobie polscy duchowni. 
Doszedł do tego konfl ikt „galicyjskiego” księdza z dawnymi, „kaszubskimi” 
mieszkańcami parafi i oraz z polonijną klasą średnią, zwłaszcza właścicielami 
saloonów i właścicielem dobrze prosperującego browaru Janem Żyndą. Protesty 
w samej parafi i pojawiały się już w 1883 r.11. Nie zważając na obciążenia z tym 
związane, w latach 1884–1885 okazała neogotycka świątynia powstała kosztem 
80 tys. dolarów, wpędzając parafi ę w dług wysokości 50 tys. dolarów. Świątynia 
„o potężnej wieży wspaniała […] Jest to jeden z najszczytniejszych pomników 
wiary i katolickiej pobożności ludu polskiego w Ameryce” – donosił odwiedza-
jący Detroit w r. 1888 ks. W. Sebastiański (inna wersja nazwiska: Sebastyański). 
„Stanął ten prześliczny kościół w krótkim stosunkowo czasie. Niezwykła popu-
larność pomogła ks. Kolasińskiemu do tak świetnego dzieła”12. Do kurii napły-
wać zaczęły rozmaite skargi dotyczące Kolasińskiego: na temat niemoralnego 
prowadzenia (z czego ksiądz miał być znany także w Galicji), nakładania wygó-
rowanych opłat na parafi an np. za pogrzeby i śluby, niedbałość w prowadzeniu 

 9 W. Kruszka, op. cit., s. 198–199.
10 We wczesnych dziejach Polonii amerykańskiej J. H. Dąbrowski odegrał rolę niebagatelną, 

stał się jednym z najbardziej zasłużonych księży. Do USA przybył w 1869 r. do Wisconsin, do pa-
rafi i w Polonii sprowadził do Ameryki siostry felicjanki. Stworzył niezwykle zasłużone seminarium 
św. Cyryla i Metodego w Detroit – F. B. Koper (2011), Dąbrowski Józef Henryk, w: J. S. Pula (ed.), 
The Polish American Encyclopedia, Jefferson – London: McFarland, s. 71–72; A. Brożek (1977), 
Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa; M. A. Ruda (1982), The New England Province of 
the Felician Sisters, w: S. A. Blejwas, M. B. Biskupski (ed.), Pastor of the Poles: Polish American 
Essays Presented to Right Reverend Monsignor John P. Wodarski, New Britain, s. 64–65.

11 L. D. Orton, op. cit., s. 31, W. Kruszka, op. cit., s. 181–182; E. Boyea, op. cit., s. 425.
12 Pamiętniki i listy O. Władysława Sebastiańskiego, w: L. Grzebień (opr.) (1983), Burzli-

we lata Polonii amerykańskiej. Wspomnienia i listy misjonarzy jezuickich 1864–1913, ,Kraków, 
s. 117–118.
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ksiąg rachunkowych itp.13. „Już w październiku i listopadzie roku 1885 spokój 
parafi alny został zakłócony. Niezadowolonych była dość znaczna liczba, którzy 
podnosili oskarżenia przeciw trustystom i proboszczowi. O ile te oskarżenia 
z prawdą były zgodne, nie zostało nigdy publicznie udowodnionem” – komento-
wał później, w wyjątkowo jak na niego wyważony sposób, W. Kruszka14.

Zwierzchników najbardziej niepokoił jednak ogromny dług parafi i. Dwu-
krotnie przewyższał ten, który dopuszczał biskup Borgess. Pamiętać on musiał 
niedawny wszak szok wywołany bankructwem diecezji Cincinnati, do którego 
dopuścił arcybiskup John B. Purcell15. Od tego czasu amerykańscy hierarcho-
wie byli niezmiernie wyczuleni na kwestie fi nansowe. D. Kolasiński odmawiał 
jednak przedstawiania diecezji dokumentów fi nansowych16. Wreszcie, 28 listo-
pada 1885 r., biskup suspendował księdza, nominując jako nowego proboszcza 
ks. Józefa Dąbrowskiego. W niedzielę Kolasiński odprawić miał swą ostatnią 
mszę w parafi i. Podczas kazania „uskarżył się swoim parafi anom, że niespra-
wiedliwie i nie wysłuchany został pozbawiony przez biskupa probostwa […] 
rozdarł na sobie szaty kapłańskie, a cały kościół zatrząsnął się od płaczu poboż-
nych. Na drugi dzień rano, gdy nowo mianowani przez biskupa księża przybyli 
do kościoła, celem odprawienia mszy św., zgromadziła się tamże znaczna liczba 
wrogo dla nowych księży usposobionych kobiet […]. Ksiądz J. Dąbrowski, żeby 
wejść do kościoła, zmuszony był wezwać policji”. Pod jej osłoną wrócił do klasz-
toru felicjanek17.

W parafi i doszło do rozłamu. Wielu mieszkańców traktowało bowiem 
ks. J. Dąbrowskiego jako uzurpatora. „…lud czuł się upośledzonym przez władzę 
kościelną, czuł, że mu się krzywda dzieje, a śp. ks. Kolasiński związał sprawę 
swoją ze sprawą ludu, rozpoczął walkę sam […] zgotował sobie i swojemu ludowi 
ogromne zwycięstwo” – z perspektywy czasu komentował Kruszka, najwyraźniej 
niechętny biskupowi18. W parafi i rozpoczęły się protesty przeciw decyzji biskupa 

13 Druk In Materia Applicationis reverend D. Kolasinski…, Delegazione Apostolica degli Stati 
Uniti, Archivio Segreto Vaticano, Watykan, (dalej „DAUS”) IX, Detroit 1/1, k. 4, 10.

14 W. Kruszka, op. cit., s. 183; E. Boyea, op. cit., s. 423; por. P. A. Baart do dra P. Grannona, 
4 XI 1893 r., DAUS. IX, Detroit 1/1, s. 73.

15 E. M. Hussey (1978), The 1878 Financial Failure of Archbishop Purcell, „The Cincinnati 
Historical Society Bulletin”, vol. 36, nr 1, s. 7–41.

16 Później tłumaczono to faktem, że rachunki prowadzono po polsku, w diecezji zaś nikt nie 
rozumiał tego języka – por. DAUS IX, Detroit, 1/1, P. A. Baart do P. Grannna, 4 XI 1893 r., s. 71.

17 L. D. Orton, op. cit., s. 37–62; L. W. Tentler, op. cit., s. 251–255; W. Kruszka, op. cit., 
s. 182–183.

18 W. Kruszka, op. cit., s. 198. Wyraźna niechęć ks. W. Kruszki do biskupów wynikała niewąt-
pliwie z jego własnej biografi i, przez wiele lat bowiem jego stosunki z biskupami Milwaukee były 
nacechowane niechęcią, jeśli nie wrogością. 
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i zamieszki. „Lud wziął w ogromnej większości stronę ks. Kolasińskiego i robił 
starania u biskupa, aby tenże był do władzy przywrócony. Daremne jednak były 
wszelkie wysiłki”. Dąbrowskiego wspierała mniejszość, tak powiadał Kolasiń-
ski, rodziny właścicieli saloonów (oraz ważny przywódca Polonii Jan Lemke 
i jego rodzina, która dotarła do Detroit jeszcze przed wojną secesyjną), z którymi 
poprzednio popadł w konfl ikt, wreszcie Kaszubi. Na ulicach dochodziło do starć 
zwolenników obu stron – „dąbrochów” i „kolachów”, jak się przezywali. Biskup 
nakazał zamknięcie kościoła św. Wojciecha, ekskomunikował zwolenników 
Kolasińskiego. W dzień Bożego Narodzenia liczny tłum Polaków podążył pod 
rezydencję biskupa: „Polacy wstali rano, słyszeli dzwony bijące we wszystkich 
katolickich kościołach na cześć Narodzenia Chrystusa Pana, spojrzeli na swój 
kościół, którego podwoje zamknięte, którego dzwony milczały – i zdjął ich żal 
ogromny”. Biskup ich jednak nie wysłuchał19. Kolasiński odmówił opuszcze-
nia plebanii. Ostatecznie usunęła go stamtąd policja, zmuszając do opuszczenia 
miasta. Kościół zaś otworzono dopiero w czerwcu 1887 r. Nowym proboszczem 
mianowano ks. Wincentego Bronikowskiego z Wielkopolski, nie zabawił jednak 
zbyt długo, bo tylko do czerwca 1888 r.20.

Ciąg dalszy konfl iktu stanowiły długotrwałe, podejmowane przez księdza 
Kolasińskiego starania o zmianę decyzji biskupa. Prośby trafi ały także do dele-
gata apostolskiego w Waszyngtonie oraz do samego Watykanu. Odwoływał się 
ksiądz, odwoływali się jego zwolennicy. Gdy w czerwcu 1887 r. Kolasiński 
powrócił do Detroit: „zwolennicy jego przyjęli go z wielką owacją”. Biskup-
stwo piastował wówczas już ks. John S. Foley (ur. w Baltimore syn imigrantów 
irlandzkich). Kolasiński rozpoczął posługę wśród swoich zwolenników i założył 
„niezależną parafi ę” pod wezwaniem Najsłodszego Serca Maryi, nieuznającą 
zwierzchnictwa biskupa, choć deklarującą subordynację wobec Rzymu. Budowa 
właściwego kościoła była znów niezwykle kosztowna. W rezultacie jednak 
powstała „najpiękniejsza świątynia ze wszystkich w Ameryce kościołów pol-
skich”, notował W. Kruszka. W istocie neogotycka świątynia z dwiema wieżami 
była niezwykle okazała. Kościół poświęcił starokatolicki biskup René Vilatte 
z Green Bay21. Kolasiński wciąż starał się o pojednanie z biskupem. Nowe 
szanse dostrzegł, gdy na czele watykańskiej Kongregacji Propagandy Wiary 
stanął kardynał Mieczysław Ledóchowski. Delegatem apostolskim w Waszyng-
tonie był teraz arcybiskup F. Satolli. W sierpniu 1891 trustees nowego kościoła 

19 W. Kruszka, op. cit., s. 184; E. Boyea, op. cit., s. 424.
20 P. Taras, op. cit., s. 98–99; L. D. Orton, op. cit., s. 41 i n.; W. Kruszka, Historya..., vol. XI, 

s. 185–189.
21 W. Kruszka, Historya..., vol. XI, s. 192–195.
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i parafi i pisali w obszernym liście do abpa Satollego: „P.T. Biskup Folej […] kil-
kakrotnie oświadczył niechęć nam dotąd podać ręki zgody i pojednania, owszem 
przeciwnie całą naszą sprawę pojednania wobec Waszej Eminencji w jak najfał-
szywszym stawił świetle […] Parafi a nasza polska należąca do W. Proboszcza 
naszego D. H. Kolasińskiego składa się nie z 800 dusz, jak P.T. Biskup Folej mieć 
chce, ale składa się z trzy tysiące dwieście (3200) familii, t.j. przeszło siedem-
naście tysięcy […] Wszystek nasz lud polski należący do parafi i naszej na skroś 
katolicki, chodzi regularnie do kościoła, uczęszcza do sakramentów św. Czego 
dowodem, iż w czasie wielkanocnej spowiedzi jest dziewięć tysiący komuni-
kujących […] Kłamstwem ogromnem […] jakoby nasz lud polski naszego pro-
boszcza nie chciał lub był z niego niekontent. Przeciwnie, lud nasz wszystek bez 
wyjątku kocha i szanuje naszego proboszcza […] parafi a nasza […] jest większa 
niż wszystkie inne cztery parafi e polskie w Detroit […] Kościół nasz nowy, lubo 
stoi w środku dwiema polskimi kościołami, o kilka bloków od siebie […] P.T. 
owszem przeciwnie zależeć mu na tem powinno, aby jak najwięcej było świątyń 
bożych w diecezji jego. Nie zaś jak oświadczył naszym Polakom, iż jak skoro 
od niego tytuł własności otrzyma, to go natychmiast albo zburzyć każe, albo 
w najgorszym razie na […] real estate zamienić każe […] Eminencjo! Znana 
jest tutaj w Ameryce Twoja ojcowska dobroć i pasterska roztropność. Pogodzi-
łeś wszędzie niesnaski parafi an i biskupów. Załatwiłeś nawet sprawę Polaków 
ś. Trójcy w Chycago, która 17 lat nie załatwiona trwała [por. niżej – A.W.]. 
Otóż i my niżej podpisani zaprzysięgli reprezentantom naszego ludu prosimy 
pokornie racz załatwić raz już sprawę naszą, która przeszło od siedmiu lat się 
toczy […] kościół nasz nowy, który odtąd jest własnością parafi an naszych 
oddamy wtenczas dopiero władzy duchownej aż wszystkie długi do ostatniego 
centa wypłacimy. A po wtóre, iż naszego Proboszcza za żadną cenę pod żadnym 
warunkiem od siebie uwolnić nie możemy”22. Satolli, wyraźnie zwolennik łago-
dzenia etnicznych sporów w amerykańskim Kościele, sprawą zajmował się od 
stycznia 1893 r.23. Kolejne raporty okazywały się Kolasińskiemu przychylne. 
Odnotowywały jego ciężką pracę, choć nie ukrywały „skandali”, które jego upór 
wywołał24. Biskup jednak nie chciał nawet słyszeć o obecności Kolasińskiego 
w swej diecezji. Inspirował nawet protestacyjne listy przeciw polskiemu kapła-
nowi25. Werdykt consultors diecezji Detroit skierowany 7 stycznia 1894 r. na 
ręce F. Satollego zwracał uwagę na niejasności w sprawie, animozje personalne, 

22 DAUS IX, Detroit, 1/1, k. 27–29.
23 E. Boyea, op. cit., s. 426–428; DAUS IX, Detroit, 1/1, 1/2, 28.
24 C. Dennisen do kanclerza P. Grannona, 1 XI 1893 r., DAUS IX, Detroit 1/1, k. 65–68.
25 P. A. Baart do P. Grannana, 8 XII 1893 r., DAUS IX, Detroit, 1/1, k. 87–88.
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przekłamania w doniesieniach przeciw księdzu, nieznajomość języka polskiego 
przez przedstawicieli kurii26. Sekretariat św. Kongregacji Wiary w Watykanie 
wydał decyzję 10 stycznia 1894 r. Delegat Apostolski ją przekazał, a na jej pod-
stawie bp Foley zawarł ugodę z Kolasińskim27. Dzięki temu 18 lutego 1894 r. 
doszło do pojednania podczas mszy, w której uczestniczyli reprezentant delegata 
apostolskiego Sbarettiego, kilku innych polskich księży. Pod koniec nabożeń-
stwa Kolasiński odczytał z kartki: „Ja, Dominik Kolasiński, pragnę pojednać 
się z kościołem i ukorzyć się przed Przewielebnym Biskupem tej diecezji, 
wygłaszam niniejszem odwołanie wszystkich błędów i prośbę o przebaczenie 
za wszystko zło, które mi słusznie może być przypisane. Pokornie błagam Boga 
i Jego Kościół, Biskupa i lud należący do diecezji o przebaczenie za wszystkie 
skandale, które wywołałem w ostatnich 5 latach przez nieposłuszeństwo moim 
przełożonym i przez wykonywanie funkcji kapłańskich wbrew woli i powa-
dze przewiel. Biskupa. Oświadczam wobec Boga i wobec tego zgromadzenia 
i wszystkich ludzi, że żałuję szczerze za wszystko com uczynił wbrew prawom 
Bożym i ustawom Kościoła św. […] w mojem własnem imieniu i w imieniu 
mej parafi i, obiecuję od tej chwili być posłusznym prawom i ustawom kościoła 
i przyrzekam uległość regułom i przepisom diecezji. Będę pracował, siejąc 
pokój i zgodę między ludem tej parafi i a biskupem”. Tekst odczytał po polsku, 
angielsku, niemiecku. Biskup Sbaretti poświęcił kościół, zaczem Kolasiński 
udał się do siedziby biskupa Detroit, by przeprosić go osobiście. Ugoda – rzecz 
niezwykła – pozostawiała w rękach parafi an własność kościelną. Biskup zobo-
wiązał się pozostawić parafi i samodzielność gospodarczą. Nadzorował jedynie 
zatrudnianie pojedynczych księży, ale Kolasiński pozostawał „nienaruszalnym”. 
W 1897 r. – dodajmy – dług parafi i wynosił 65 tys. dolarów! Kierowane wciąż 
do biskupa Foleya prośby o pomoc w spłacie długu pozostawały bez echa28. 
Rychło po ugodzie Kolasiński zapadł na zdrowiu. Biskup Foley odwiedził go 
w chorobie. Ksiądz zmarł w Poniedziałek Wielkanocny 11 kwietnia 1898 r. 
– „kościół zapełniony był po brzegi, rozległ się taki płacz, taki jęk ogólny, że 
nawet obojętnym, którzy tylko z ciekawości byli obecnymi – mimowolnie łzy 
cisnęły się do oczu. Tak kochanym był ks. Kolasiński przez swoich parafi an, 
jak żaden inny ksiądz z tych jakich nam się w życiu spotkać zdarzyło” – napisał 

26 Consultors do abpa F. Satollego, 7 I 1894 r., DAUS IX, Detroit, 1/1, k. 102–111.
27 DAUS IX, Detroit 1/2, k. 184–185.
28 L. D. Orton, op. cit.; E. Boyea, op. cit., s. 434, 436; O. Zunz (1982), The Changing Face of 

Inequality. Urbanization, Industrial Development, and Immigrants in Detroit, 1880–1920, Chicago 
– London: University of Chicago Press, s. 189–190; W. Kruszka, op. cit., s. 196–197; D. Kolasiński 
do abpa F. Satollego, 22 II 1895 r., DAUS IX, Detroit, fold. 19, k. 8, inne dokumenty fi nansowe 
– fold. 28. 
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wczesny dziejopis kościoła polonijnego W. Kruszka29. Komentujący zaś sto lat 
później wydarzenia prof. E. Boyea wskazywał – oprócz wymienianych wyżej 
elementów – na rolę w konfl ikcie hierarchii amerykańskiej, a w jego zakończe-
niu rzymskiej. Zarówno biskup Borges, jak później, w bardziej dramatycznej 
fazie, Foley wykazali nikłe kwalifi kacje w rozwiązywaniu problemów francu-
skich i polskich katolików w Detroit. Foley pozostawał głuchy na działające 
w parafi ach siły. Dopiero delegat apostolski F. Satolli zaważył na zmianie tego 
podejścia. „Jakkolwiek podczas pierwszych lat urzędowania w Waszyngtonie 
jego działania można postrzegać jako kroki wspierające liberalnych biskupów 
w łonie amerykańskiej hierarchii (którzy opowiadali się za pospieszną asymi-
lacją nowych imigrantów), to rychło w istocie Satolli dostrzegł, że ponad ideę 
jednorodności („amerykanizacji”) – przedłożyć należało jedność Kościoła”. 
Delegat apostolski doprowadził zatem do ostatecznego zażegnania konfl iktu 
w Detroit30.

PARAFIA POLONIJNA, RELIGIA I TOŻSAMOŚĆ W NOWYM 
ANGLOSASKIM ŚWIECIE

W wyniku migracji transatlantyckich zmieniały się dotychczasowe relacje 
pomiędzy wiarą a tożsamością migrantów. W nowym, wieloetnicznym, wieloję-
zykowym, ale przecież także protestanckim środowisku i kontekście społecznym 
migranci musieli ponownie zdefi niować granice własnej tożsamości, dostosować 
tradycje do nowych okoliczności. Pobyt w Ameryce intensyfi kował etnoreligijne 
zaangażowanie31. Zmiany były zdumiewająco szybkie, lecz często dokonywały 
się w atmosferze zmagań, napięć. Tworzenie, formowanie i funkcjonowanie 
instytucji związanych z Kościołem wiązało się często z konfl iktami. Było tak 
dlatego, że – powtórzmy – dla osób polskiego pochodzenia parafi a i kościół były 
niezwykle ważne, nieobojętne. „Polski problem” w amerykańskim Kościele 
katolickim, na który wielekroć zwracano współcześnie uwagę, wynikał z żarli-
wości polskich przybyszów, nie zaś z ich obojętności. A przy tym, choć konfl ikty 
i napięcia występowały często – a o nich jest głównie poniżej mowa – nie może 
to przesłaniać innej, ogólnej i podstawowej okoliczności: instytucje kościelne 

29 W. Kruszka, op. cit., s. 197–198. 
30 E. Boyea, op. cit., s. 438–439.
31 W USA niezmiernie istotnym tekstem wprowadzającym nowe interpretacje do dziejów reli-

gijności imigrantów był T. L. Smith (1978), Religion and Ethnicity in America, „American Histori-
cal Review”, vol. 83, nr 5, s. 1161.
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stanowiły trzon społeczności migrantów, nawet jeśli niekiedy były kontesto-
wane i bezustannie modernizowane. W wielu miejscach do napięć bynajmniej 
nie dochodziło. Wiele parafi i stanowiło modelowe instytucje, w których księża 
i parafi anie harmonijnie współpracowali ze sobą, a także z hierarchami Kościoła. 
W wielu jednak innych miejscach bywało inaczej, stąd polska grupa w Kościele 
katolickim w USA zyskała sobie – niekoniecznie słusznie – miano szczególnie 
krnąbrnej, niepokornej.

Co myśleli o wydarzeniach sami uczestnicy dramatów, ludzie, parafi anie? Jak 
sobie poczynali w tej sferze w Nowym Świecie? Jak nową sytuację z perspek-
tywy etnoreligijnej postrzegali i jak na nią reagowali?

POLONIJNA PARAFIA KATOLICKA I JEJ FUNKCJE 

Ameryka oczywiście okazywała się imigrantom obca pod bardzo wieloma 
względami. Nowe było miejskie otoczenie32. Starano się przeto oswoić ów świat 
na wszelkie sposoby. Każda z grup przybywających do Ameryki w Erze Rekon-
strukcji i w Erze Pozłacanej inaczej traktowała lub odmiennie podchodziła do 
Kościoła, zawsze jednak instytucja ta odgrywała w życiu imigrantów rolę nie-
zwykle ważną. Struktury Kościoła katolickiego w USA już istniały i były rozbu-
dowane. W amerykańskiej rzeczywistości instytucja ta jednak różniła się od tej, 
którą migranci znali ze starego kraju. W ślad za migrantami rychło udawali się 
księża i zakonnice, wspólnie z migrantami tworzyli w Ameryce parafi e, klasz-
tory33, szkoły (w 1884 III synod plenarny biskupów amerykańskich w Baltimore 
zdecydował wręcz, że przy każdym kościele musiała istnieć szkoła34; pierwsza 
polonijna szkoła powstała – wg A. Brożka – w Pannie Marii, w Teksasie, druga 
w 1864 r. w Stevens Point, kolejna w 1868 r. w parafi i św. Stanisława w Mil-
waukee35), z czasem tworzone były także inne instytucje, jak szpitale, siero-

32 A. Walaszek (1992), Rzeczywistość oswojona: Imigranci w amerykańskim mieście 
18701920, „Etnografi a Polska”, vol. 36, nr 2, s. 65–80. 

33 Te stały się od dawna przedmiotem bardzo ostrych ataków protestantów i natywistów – por. 
J. Gjerde (2012), Catholicism and the Shaping of Nineteenth Century America, S. D. Kang (ed.), 
Cambridge: Cambridge University Press, s. 164–198.

34 Choć w praktyce nie zawsze tak było – przy parafi ach włoskich szkoły np. raczej nie po-
wstawały.

35 A. Brożek, Polonia..., s. 145–146; D. Praszałowicz (1986), Amerykańska etniczna szkoła 
parafi alna. Studium porównawcze trzech wybranych odmian instytucji, Wrocław, s. 127; A. J. Kuz-
niewski (1978), The Catholic Church in the Life of Polish Americans, w: F. Mocha (ed.), Poles in 
America. Bicentennial Essays, Stevens Point: Worzalla, s. 417. 
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cińce, przytułki. To nade wszystko w parafi ach imigranccy robotnicy i później 
ich rodziny znajdywali pomoc i poparcie. To one stanowiły centrum nie tylko 
duchowego, religijnego, lecz i świeckiego życia. W pierwszej fazie formowa-
nia tej struktury wznoszono budynek kościelny, plebanię, szkołę przyparafi alną. 
Później budynek przeznaczony zostawał na zebrania, imprezy36. Parafi e spełniały 
zatem liczne funkcje (religijne, społeczne, ideologiczne, towarzyskie, kulturowe, 
fi nansowe). Religijność polonijnych imigrantów była ludowa i emocjonalna. 
Wspierały ją licznie tworzone w parafi ach chóry, towarzystwa dewocyjne (nie 
tylko kobiece), stowarzyszenia różańca św., bractwa dziecięce37. Dodajmy, 
że od wezwań kościołów nazywano (i często jest tak do dziś) całe polonijne 
dzielnice miast. W Chicago mówiono o Stanisławowie, Trójcowie (o konfl ik-
tach w tych parafi ach por. niżej), a w innych miastach o Kantowie, Jackowie, 
Jadwigowie, Kazimierzowie, co identyfi kowało społeczności lokalne. Gazety 
posiadały osobne rubryki tak właśnie wg nazw dzielnic nazywane, w których 
relacjonowano lokalne wydarzenia. Dynamika rozwoju np. Stanisławowa czy 
Kantowa w Cleveland bywała odmienna. Każda społeczność miała swe własne 
problemy. Nie inaczej było zresztą w przypadku innych grup – Irlandczycy czy 
Niemcy także nazywali swe dzielnice na podstawie wezwania, pod którym był 
kościół.

Nie zawsze jednak rzeczywistość tworzonych przez imigrantów parafi i odpo-
wiadała pierwotnym nadziejom i aspiracjom członków. Stąd mnogość występu-
jących napięć. Ujawniały one również – co niezwykle charakterystyczne – dość 
szybko następującą demokratyzację, wręcz protestantyzację (najwyraźniej imi-
granci pewne elementy systemowe świata protestanckiego dostrzegali) szeregów 
polonijnych oraz poważne napięcia pomiędzy grupami etnicznymi. Wydarzenia, 
do jakich dochodziło w parafi ach, rzucają światło na rodzące się na gruncie ame-
rykańskim poczucie tożsamości narodowej, odrzucanie identyfi kacji opartej na 
lokalnych związkach terytorialnych, a odwoływanie się do ideologii narodowych. 

36 J. Pula (1995), Polish Americans. An Ethnic Community, New York: Twayne Publ., s. 38; 
W. Galush (1984), Both Polish and Catholic: Immigrant Clergy in the American Church, „Catholic 
Historical Review”, vol. LXX, nr 3, s. 407; E. Kantowicz (1984), Polish Chicago: Survival Thro-
ugh Solidarity, w: M. G. Holli, P. d’A. Jones (eds), Ethnic Chicago. Revised and Expanded, Grand 
Rapids, s. 221; Brożek, Polonia..., s. 47.

37 W. J. Galush (2006), For More Then Bread: Community and Identity in American Polonia, 
1880–1940, Boulder – New York: Columbia University Press, s. 73–78; B. Leś (1981), Kościół 
w procesie asymilacji Polonii amerykańskiej. Przemiany funkcji polonijnych instytucji i organizacji 
religijnych w środowisku Polonii chicagowskiej, Wrocław, s. 193–200; R. A. Slayton (1986), Back 
of the Yards. The Making of a Local Democracy, Chicago – London: University of Chicago Press, 
s. 119–122.
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Istnienie i działanie kościołów etnicznych nie pomagały w amerykanizacyjnej 
misji, jakiej często hołdowali hierarchowie kościoła. W istocie, w rozumieniu 
wielu twórców i pasterzy ich funkcja była odwrotna i przeciwna integracji.

IMIGRANCI I HIERARCHIA KOŚCIELNA

Wszędzie tam, gdzie starano się tworzyć parafi e, wierni konfrontowani byli 
z amerykańskim Kościołem katolickim, o którym często mówiono „jeden święty, 
irlandzki, apostolski” Kościół katolicki38. W czasie, gdy „nowi imigranci” napły-
wali do USA, Kościół pod wieloma względami nie był „amerykański”, lecz wła-
śnie irlandzko-amerykański. I to w obrębie jego struktur nowi przybysze musieli 
funkcjonować. Były to zaś struktury oraz zasady działania określone przez wcze-
śniej przybywające grupy (Francuzów, Niemców, a przede wszystkim Irland-
czyków). Tak więc dzieje polskich parafi i, duchowieństwa i wiernych znaczyły 
stosunki z hierarchami niemieckiego i irlandzkiego pochodzenia, a były one czę-
sto nacechowane napięciami i konfl iktami. Oczywiście księża podlegali biskupom 
pochodzenia irlandzkiego i niemieckiego. W 1920 r. 2/3 wszystkich katolickich 
biskupów stanowiły osoby pochodzenia irlandzkiego. Dla polskich migrantów 
amerykański Kościół miał twarz irlandzką. To Irlandczycy kierowali diece-
zjami w Nowym Jorku, Filadelfi i, Chicago, Baltimore, Pittsburghu, Cleveland 
i w innych miejscach. W 1886 r. na 69 biskupów amerykańskich ponad połowa 
(35) była pochodzenia irlandzkiego, na początku XX w. hierarchia amerykańska 
składała się z 15 arcybiskupów i 94 biskupów, głównie irlandzkiego i niemiec-
kiego pochodzenia39. Stanowisko „irlandzkich” biskupów w kwestii określenia 
miejsca, które Kościół miał zajmować w amerykańskim społeczeństwie, mogło 
być rozmaite. Konserwatyści, jak Michael Corrigan z Nowego Jorku, spoglądali 
podejrzliwie na reformy społeczne i starali się zachować Kościół jako instytu-
cję osobną, z własną tożsamością i wartościami we wrogim materialistycznym 
otoczeniu. Inni (jak arcybiskup, a później kardynał, James Gibbons z Baltimore) 
mogli być bardziej „liberalni”, zachęcając do współpracy z innymi wyznaniami 
czy z władzami, i sprzyjali tendencjom „amerykanizacyjnym” Kościoła. „Amery-

38 J. R. Barrett, D. R. Roediger (2005), The Irish and the ‘Americanization’ of the ‘New Im-
migrants’ in the Streets and in the Churches of the Urban United States, 1900–1930, „Journal of 
American Ethnic History”, vol. 24, nr 4, s. 17.

39 Na marginesie dodać można, że istniały również konfl ikty pomiędzy niemieckimi i irlandz-
kimi hierarchami i grupami. Polacy wykorzystywali do jakiegoś stopnia niemieckie doświadczenia 
walki z dyskryminacją i marginalizacją. Niemniej w perspektywie polonijnej zbitka „niemieccy 
i irlandzcy biskupi” pojawiała się często, choć był to oczywiście skrót myślowy.
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kanizacja”, którą propagowali hierarchowie irlandzcy, mogła być częściową reak-
cją na natywistyczne naciski oraz niechęć wobec imigrantów z Irlandii. Kościół 
katolicki, w którym tak licznie byli reprezentowani, starano się zatem pokazać 
jako instytucję spełniającą misję „amerykanizacyjną”. W rezultacie niekoniecz-
nie przychylnie spoglądano na polskie działania w Kościele. Tak czy inaczej, na 
przełomie wieków Kościół w Ameryce był etnicznie podzielony40.

PARAFIE ETNICZNE I STOPIEŃ ICH AUTONOMII

Polacy, podobnie jak inne grupy imigrantów, osiedlali się w etnicznych enkla-
wach, tworząc tam parafi e etniczne. Były to parafi e personalne, nie terytorialne. 
Zezwolono na ich tworzenie już w czasach nowożytnych (na soborze trydenc-
kim), choć nakładały się na istniejącą sieć parafi i terytorialnych. W protestanc-
kiej Ameryce – traktowanej jako obszar „misyjny” – ich formowanie uznano 
początkowo za szczególnie zasadne. Takie struktury parafi alne pozwalały lepiej 
realizować zadania duszpasterskie, odpowiadać na specyfi czne potrzeby parafi an. 
W USA szło głównie o kwestie językowe i o tradycyjną obrzędowość, którą 
imigranci chcieli kultywować. Polscy parafi anie wyłącznie taką znali i w takiej 
formie umieli kontaktować się z Absolutem. Parafi e etniczne zatem szanowały 
kulturę etniczną, język wiernych, mogły i musiały zapewnić im księży, pocho-
dzących z tej samej grupy etnicznej – wszak tylko oni mogli np. słuchać spo-
wiedzi. Z tego powodu w diecezji chicagowskiej bp Patrick Feehan (piastujący 
urząd w latach 1880–1902) wspierał powstawanie takich parafi i. Gdy obejmował 
biskupstwo, działało w nim 16 parafi i etnicznych. W r. 1902 w diecezji było ich 
już 5341. W różnych diecezjach podejście do tworzenia parafi i etnicznych bywało 
jednak rozmaite i zawsze zależało od dobrej woli biskupa. Niemniej, generalnie, 
w XIX w., uznając osobliwość Ameryki, a także ze względu ma konieczność 
posługiwania się językami etnicznymi, dla dobra wiary, z obawy przed niebez-
pieczeństwem protestantyzacji, zgadzano się na ich tworzenie42.

W sercu debat wokół parafi i etnicznych znajdowały się dyskusje na temat 
udziału przedstawicieli grup etnicznych wśród hierarchów (o tym niżej) oraz 
autonomii wspólnot. Przez długie lata obie te kwestie stały się niezwykle ważne 

40 J. R. Barrett, D. Roediger, op. cit., s. 17–18; D. Liptak (1989), Immigrants and Their 
Church, New York, s. 11, 62; W. Galush, Both Polish..., s. 411; A. Brożek, Polonia..., s. 95–97.

41 B. Leś, Kościół..., s. 13–15 i n.; A. Brożek (1977), Polonia amerykańska 1854–1939, War-
szawa, s. 43–44; R. A. Slayton, Back of the Yards..., s. 132.

42 J. Pula, Polish..., s. 40. Na temat antykatolicyzmu protestantów amerykańskich por. 
J.  Gjerde, Catholicism..., s. 27–60 i n.
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dla polskiej grupy. Biskupi irlandzcy czy niemieccy, niezależnie od swego 
konserwatyzmu lub liberalizmu, obydwu tym kwestiom byli przeciwni. Grupy 
etniczne – nieistotne, słusznie czy nie, bo to zależało od kontekstu diecezjalnego 
– dostrzegały w tym chęć „amerykanizowania” Kościoła katolickiego i imigran-
tów43. Przybywający czy sprowadzani z ziem polskich księża nie znajdywali 
wspólnego języka z hierarchami amerykańskiego Kościoła. O ile niektórzy mogli 
znać język niemiecki, o tyle z hierarchami irlandzkiego pochodzenia porozumie-
wać było im się trudniej (również dosłownie!). Trudniej też było oczywiście zna-
leźć wśród nich zrozumienie dla polskiej mentalności, obyczajowości, tradycji44. 
Dotyczyło to zresztą także zgromadzeń zakonnych, seminariów, a zwłaszcza 
szkół45. 

W 1892 r. biskup Cleveland Ignatius Frederick Horstmann (pochodzenia 
niemieckiego) pytał dość bezradnie: „Dlaczegóż to wszędzie w USA wśród 
Polaków zdarzają się skandale?”46. „Problemy”, które polscy katolicy stwa-
rzali hierarchom, miały jednak odmienną naturę niż problemy stwarzane np. 
przez inną, nawet liczniejszą, grupę włoską. Ta ostatnia do USA przywiozła 
stary i długo się utrzymujący antyklerykalizm oraz zupełnie niezrozumiałą dla 
Niemców lub Irlandczyków ludowość (co nie znaczy oczywiście, że wcześniej 
niechęci nie budziła obrzędowość i kultura niemiecka czy irlandzka!). Włosi 
wyraźnie odróżniali religię od instytucjonalnego Kościoła. „Włoski problem” 
zasadzał się na tym dualizmie. Poza parafi ami i kościołami imigranci włoscy 
nie tworzyli właściwie innych przykościelnych instytucji (np. szkół)47. Dalej 
– społeczność włoska i jej kultura zasadzała się na campanilismo, czyli regiona-
lizmie. W parafi ach i w kulcie religijnym przybierał on formę kultu lokalnych 
świętych oraz organizowanych od wieków, a przeniesionych do USA, festach. 
Ta kultowość była całkowicie obca niemieckim i irlandzkim biskupom. Polacy 

43 R. J. Vecoli (1969), Prelates and Peasants. Italian Immigrants and the Catholic Church, 
 „Journal of Social History”, vol. 2, nr 3, s. 219–221.

44 W. Galush, Both Polish..., s. 408, 410.
45 D. Liptak, Immigrants and Their Church..., s. 61–89; E. Kantowicz (1983), Corporation 

Sole. Cardinal Mundelein and Chicago Catholicism, Notre Dame – London: University of Notre 
Dame Press, s. 14–15, 85.

46 Bp F. Horstmann do A. Kolaszewskiego, 28 V 1892 r., St. Stanislaus Parish Records, fold. 
1892, Archive of Diocese Cleveland, Cleveland (cyt. dalej St. S.).

47 J. R. Barrett, D. Roediger, The Irish..., s. 20–22, 66–67; R. J. Vecoli, Prelates..., ; R. J. Vecoli 
(1977), Cult and Occult in Italian-American Culture: The Persistence of a Religious Heritage, 
w: R. D. Miller, T. D. Marzik (ed.), Immigrants and Religion in Urban America, Philadelphia, 
s. 25–47; R. A. Orsi (1985), The Madonna of 115th Street. Faith and Community in Italian Harlem, 
1860–1950, New Haven – London: Yale University Press, s. 55–57; D. R. Gabaccia (2000), Italy’s 
Many Diasporas, Seattle: University of Washington Press, s. 126.
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stosunkowo szybko tworzyli własne parafi e i starali się sprowadzać do nich 
księży, zakonnice, częściowo unikając irlandzkich nacisków. „Polski problem” 
z czasem polegał na łączeniu katolicyzmu ze staraniami o zachowanie narodo-
wej kultury48 – w czym stał się bliski katolicyzmowi irlandzkiemu. Okazało się, 
że parafi anie gotowi byli walczyć o własną obrzędowość, kulturę, tożsamość, 
autonomię, posuwając się nawet do schizmy, do której w pewnych, skrajnych 
przypadkach doszło.

POCZĄTKI POLONIJNYCH PARAFII

Powstanie parafi i etnicznych w USA to wynik zapobiegliwości zarówno 
osób świeckich, jak i duchownych. Obie strony odgrywały w procesie rolę 
podstawową49. Decyzja powołania parafi i pojawiała się niedługo po przybyciu 
przedstawicieli grupy w jakimś miejscu w USA. Najczęściej w lokalnym salo-
onie zbierała się grupa osób, tworzył komitet, rozpoczynano wstępną zbiórkę 
pieniędzy. Komitet kierował do lokalnego biskupa prośbę o erygowanie nowej 
parafi i i budowę kościoła oraz o sprowadzenie księdza. Jeśli nadeszła zgoda, 
pierwsze nabożeństwa odbywały się najbliższym istniejącym kościele, często 
w związku z mechanizmem osadnictwa był to kościół niemiecki. Po uzyskaniu 
działki wznoszono najpierw prowizoryczny i prosty budynek, z czasem przy-
stępując do budowy solidniejszego50. Najbardziej pobożni przyszli parafi anie 
mogli kupować działki pod kościół. Tak było, gdy powstawał kościół św. Krzyża 
w Minneapolis w 1885 r.51. Bywało, że działkę pod budowę kościoła ofi arowy-
wał przyszłej parafi i właściciel gruntu. Jak wiemy z przykładu parafi i św. Woj-
ciecha w Detroit, nie był gest charytatywny. Podobnie stało się na przedmieściu 
Cleveland Newburgh, gdzie przy nowo wytyczonych ulicach Tod i Fleet two-
rzyła się w latach sześćdziesiątych polska dzielnica („Warszawa”). Sześć osób 
założyło Towarzystwo Bratniej Pomocy pw. św. Wincentego á Paulo. Grupa dała 
początek parafi i św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pierwsze nabożeństwa 
odbywały się w kościele St. Mary on the Flats, przy Columbus Road, później, 

48 J. Pula, Polish..., s. 40; J. R. Barrett (2012), The Irish Way. Becoming American in the Mul-
tiethnic City, New York: Pinguin Books, s. 66–70.

49 W. Galush, For More Then Bread..., s. 69.
50 W. Galush, Both Polish..., s. 411; J. Pula, Polish..., s. 38; E. Kantowicz, Polish Chicago..., 

s. 219; W. J. Galush, For More..., s. 69–70; D. A. Pacyga (1991), Polish Immigrants in Industrial 
Chicago. Workers on the South Side, 1880–1922, Chicago – London: University of Chicago Press, 
s. 128–129.

51 W. Galush, For More Then Bread..., s. 70.
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gdy w polskiej społeczności pracował franciszkanin ks. Wolfgang Janietz, nabo-
żeństwa przeniesiono do niemieckiego kościoła św. Józefa. Właściwy, polski 
kościół zlokalizowano przy Tod Str. Właściciel ziemi Ashbel Morgan każdemu, 
kto kupił kawałek działki pod przyszły kościół, oferował kolejną pod prywatny 
dom52. 

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. w Chicago pol-
scy katolicy modlili się początkowo w kościołach czeskich i niemieckich, np. św. 
Wacława w zachodniej części miasta lub św. Michała w północnej. W Northwest 
Side (gdzie mieszkali głównie Kaszubi) uczęszczali do parafi i św. Bonifacego. 
Tam jednak napotkali ze strony niemieckich (bawarskich) parafi an niechęć. Dla-
tego w 1869 r. powstał kościół św. Stanisława Kostki53. W Milwaukee korzystano 
z parafi i Holy Trinity54. W Nanticoke, Pa., i w okolicznych osadach górniczych 
pierwotnie polscy emigranci na nabożeństwa zbierali się w niemieckim kościele 
Najświętszej Marii Panny lub w kościele św. Mikołaja w Wilkes-Barre. Tutaj 
nie budziło to sprzeciwów niemieckich parafi an i odbywało się bezkonfl iktowo. 
Mimo to rychło polonijni wierni zaczęli starania o stworzenie własnej, katolic-
kiej, etnicznej parafi i. Pierwszym polskim księdzem, który pojawił się na krótko 
w okolicy w 1874 r., był jezuita ks. Franciszek Szulak. Bawił kilka dni, głosił 
kazania, udzielał sakramentów. Później – także krótko – przebywał w mieście 
ks. Antoni Klawiter (ur. w Chojnicach w 1836 r., być może spolonizowany Nie-
miec, który wyemigrował do Ameryki w 1873 lub 1874 r.)55. Dopiero w 1875 r. 
na nieco dłuższy okres przyjechał ks. Eugeniusz Żychowicz i to on dla 28 pol-
skich rodzin zorganizował zręby parafi i św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 
Początkowo nie posiadała siedziby. Religijnych posług udzielano w prywatnym 
domu Franciszka Miklasza56. W 1884 r. polscy imigranci w Wilkes Barre podjęli 

52 J. J. Grabowski (1976), Polish Americans and Their Cmmunities in Cleveland, Cleveland: 
CSU, s. 155–156; W. Kruszka, Historya..., vol. XII, s. 46; D. W. Gallagher (1927), Different Na-
tionalites in Cleveland, The Poles, „Cleveland News”, 23 XII 1927 r.; A. Walaszek (1994), Światy 
imigrantów. Tworzenie polonijnego Cleveland, 1880–1930, Kraków, s. 20.

53 E. Kantowicz, Polish Chicago..., s. 219; D. Pacyga, E. Skerrett (1986), Chicago. City of 
Neighborhoods. Histories and Tours, Chicago: Loyola University Press, s. 167.

54 D. Praszałowicz (1999), Stosunki polsko-niemieckie na obczyźnie. Polacy i niemieccy imi-
granci w Milwaukee, Wisconsin (USA), 1860–1920, Kraków: Universitas, s. 140, 149.

55 C. L. Bucki (2011), Klawiter, Antoni Leopold, w: Polish American Encyclopedia, 
s. 227–228; S. L. Cuba (1983), Rev. Anthony Klawiter: Polish Roman and National Catholic Buil-
der- Priest, „Polish American Studies”, vol. 40, nr 2.

56 Ks. Szulak ur. się 17 grudnia 1825 r. w Niecicach na Morawach, w 1845 r. wstąpił do 
zakonu jezuitów. W 1865 r. dotarł do Ameryki, gdzie pracować miał z emigrantami słowiański-
mi. Wygłaszał misje w języku polskim, słowackim, węgierskim, niemieckim. Polacy skarżyli 
się jednak na jego słaby, wyuczony polski, zob. L. Grzebień (opr.), Burzliwe lata..., s. 9, 30–31; 
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kroki, aby obok istniejących niemieckiej, irlandzkiej i litewskiej zapoczątkować 
także stworzenie polskiej parafi i katolickiej. W ciągu roku na zamieszkałym 
przez Polaków, a górującym nad miasteczkiem wzgórzu, zwanym Whiskey Hill, 
w istocie powstała parafi a Najświętszej Marii Panny57. Nie inaczej było w nie-
wielkiej Utica, N.Y. Tu również początkowo korzystano z niemieckiego kościoła 
św. Józefa58. W Rochester, N.Y., w latach osiemdziesiątych XIX w. obecność 
polskich imigrantów w ławkach czterech kościołów niemieckich stanowiła 
codzienność. To ich proboszczowie pomogli też Polakom stworzyć własną para-
fi ę59. W New York Mills pierwsi Polacy uczęszczali do niemieckiego kościoła św. 
Józefa, dopóki w 1896 r. nie kupili niewielkiej działki i nie wznieśli skromnego 
kościółka60. W Meriden, CT, niemieccy i polscy imigranci początkowo korzystali 
z parafi i francusko-kanadyjskiej św. Wawrzyńca, współżycie różnych grup nie 
było jednak bezkonfl iktowe61.

PARAFIE

Najstarszą polską parafi ę w USA założono w 1854 r. w Pannie Marii w Tek-
sasie. Wyjeżdżający z Europy Ślązacy w podróż zabrać mieli ze sobą krucyfi ks 
oraz kościelne dzwony. Andrzej Brożek relacjonował, że po przybyciu, w grud-
niu 1854 r., grupa osadników stworzyła wspólnotę parafi alną, kierowaną przez 
ks. Leopolda Moczygembę, inicjatora tej migracji. Do budowy kościoła przystą-

A. Koliński (1904), Polacy w powiecie Luzerne, „Ameryka Echo”, nr 20, 14 V 1904 r., s. 5; 
V. R. Greene (1978), For God and Country. The Rise of Polish and Lithuanian Ethnic Conscio-
usness in America 1860–1910, Madison: State Historical Society, s. 80; S. M. Accursia (1946), 
Polish Miners in Luzerne County, Pennsylvania, „Polish American Studies”, vol. 3, nr 1–2, s. 7; 
S. Cuba, Rev. Anthony-Klawiter..., s. 59–92. Na temat polskiej grupy etnicznej w Pensylwanii 
por. A. Walaszek (2011), Życie na pograniczu i ‘życie pomiędzy’. Polacy w zagłębiu antracyto-
wym w Luzerne County, Pennsylwania, z innymi grupami w tle (1753–1902), Kraków; B. McCook 
(2011), The Borders of Integration. Polish Migrants in Germany and the United States, 1870–1924, 
Athens: Ohio University Press.

57 D. J. Wasik, Osady polskie w Ameryce, Wilkesbarre, Pa., „Wiara i Ojczyzna” nr 10, 
5 III 1896 r., s. 5; A. Koliński, Polacy w powiecie Luzerne, Pa, „Ameryka Echo”, nr 22, 
28 V 1904 r., s. 6; W. Kruszka, op. cit., vol. XII, s. 107–108.

58 W. Galush, For More Then Bread..., s. 58.
59 K. Urbanic (1985), The Poles, w: J. S. Pula (ed.), Ethnic Rochester, Lanham: University 

Press of America, s. 2–4.
60 J. S. Pula, E. E. Dziedzic (1990), United We Stand. The Role of Polish Workers in the New 

York Mills Textile Strikes, 1912 and 1916, New York, s. 29.
61 S. Blejwas (1991), St. Stanislaus B. and M. Parish, Meriden, Connecticut. A Century of 

Connecticut Polonia: 1891–1991, New Britain, s. 9–10. 
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piono w następnym roku. Podobną wspólnotę założono tegoż roku w Bandera 
w Teksasie, gdzie kościół powstał w 1858 r. Polscy duchowni obsługiwali też 
inne skupiska polskie w tym stanie, które tworzyły kolejne parafi e62. Druga – jak 
się twierdzi – parafi a polonijna w USA to Parisville, Mich., założona w 1857 r. 
W następnych latach powstawały dalsze: w Poland Corner (dziś Polonia), Wisc. 
(1858), Milwaukee, Wisc. (1866), San Antonio, Teksas (1866). W Chicago pod-
jęto starania o powstanie parafi i pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w 1867 r., 
w Detroit – św. Wojciecha w latach 1871–1872, w Buffalo – w 1873 r. św. Stani-
sława Biskupa. A. Brożek podawał, że w 1870 r. liczba parafi i polskich wynosiła 
10 (wg innych źródeł nawet 16 do 17), w 1880 r. już 75, 1890 r. – 170, 1900 r. 
– 330, 1901 r. – 500, 1920 r. – 760, a w 1924 r. – 800. Po roku 1924 wprowa-
dzono nowe zasady tworzenia parafi i etnicznych, oparte na strukturze terytorial-
nej, które komplikowały sytuację i inicjatywy grup etnicznych. A jednak nowe 
parafi e, które zasadnie określać można jako polonijne, wciąż powstawały. J. Pula 
z kolei podaje, że w 1912 r. działało 336 ofi cjalnie polskich parafi i etnicznych, 
choć J. J. Bukowczyk, a znacznie wcześniej W. Kruszka uważali, że liczba to 
zaniżona i w 1900 r. było ich 517. Biskup Paweł Rhode w 1914 r. donosił do 
Rzymu, że w USA działało 500 polskich parafi i63. D. S. Buczek z kolei wymie-
niał 589 parafi i polskich działających w 1920 r. i 671 w 1930 r.64. Niezależnie 
od tego, jaka dokładnie była ich liczba, z pewnością była ona duża i wzra-
stała65. Wielkość tworzonych polskich parafi i wahała się od kilkunastu rodzin 
do kilkudziesięciu tysięcy. Parafi a św. Stanisława Kostki w Chicago, kierowana 
w latach 1874–1899 przez ks. Wincentego Barzyńskiego, liczyła pod koniec 
wieku 50 tys. członków. Parafi a św. Trójcy w Chicago liczyła 30 tys., parafi a św. 
Stanisława Biskupa w Buffalo, której pasterzował Jan Pitass, także ok. 30 tys. 
osób.

62 A. Brożek, Polonia..., s. 44–45; A. Brożek (1972), Ślązacy w Teksasie. Relacje o najstar-
szych osadach polskich w Ameryce, Warszawa; Śląscy Teksańczycy II. Emigracja ze Śląska do Tek-
sasu w latach 1853–1870, (2007), opr. zbiorowe, przekład i przygotowanie do druku W. Reisch, 
Opole.

63 A. Brożek, Polonia..., s. 45; A. J. Kuzniewski, The Catholic Church..., s. 403; J. Pula, Po-
lish..., s. 40; Statistics of Polish Catholics (opr. P. Rhode), mpis, DAUS II, fold. 104, k. 17.

64 D. Buczek (2005), Equality of Right: Polish American Bishops in the American Hierarchy?, 
„Polish American Studies”, vol. LXII, nr 1, s. 5–6.

65 W odniesieniu do Cleveland, Ohio, por. A. Walaszek, Światy...,.
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KSIĘŻA ZMARTWYCHWSTAŃCY

Oprócz księży świeckich wśród Polonii w Ameryce ogromną rolę odegrały 
zakony, początkowo zwłaszcza oo. zmartwychwstańcy, zakon założony w 1835 r. 
w Paryżu (m.in. z inspiracji A. Mickiewicza) przez Bolesława Jańskiego, Piotra 
Semenenkę i Hieronima Kajsiewicza. Powstanie zakonu wpisywało się w wielkie 
spory ideologiczne prowadzone przez Wielką Emigrację po upadku powstania. 
Zmartwychwstańcy powiązani byli z konserwatywnymi kręgami emigracji poli-
stopadowej i sprzeciwiali się koncepcjom walki o niepodległość kraju. Celem 
ich działalności stały się głównie formujące się wtedy skupiska diaspory pol-
skiej. Należący do tego zakonu księża pochodzenia niemieckiego (zgromadzenie 
nie wykluczało cudzoziemców w swych szeregach) i Ślązacy pojawili się naj-
pierw w Kanadzie w 1857 r. Generał zakonu Kajsiewicz oddelegował ich tam 
na wyraźną prośbę biskupa Toronto. Misję w Kanadzie stworzył ks. E. Funken, 
później dzieło kontynuowali inni. Niestety, w Kanadzie doszło do konfl iktu tych 
księży z polskimi katolikami66. Następnie oo. zmartwychwstańcy rozpoczęli 
działalność w Teksasie (1867 r.), w Chicago (1871 r.). Prowadzili parafi e św. Sta-
nisława Kostki w Chicago, św. Wojciecha, Niepokalanego Poczęcia, św. Jozafata, 
wiele innych w Illinois, w Kentucky, Massachusetts, Missouri, Nebrasce, Wiscon-
sin. Od 1890 r. wydawali wpływowy „Dziennik Chicagoski”, prowadzili własne 
szkoły67. Wincenty Michał Barzyński (1838–1899) stał się jedną z najważniej-

66 W. Kruszka, Historya..., t. XI, s. 213–214; A. Reczyńska (2013), Braterstwo a bagaż na-
rodowy. Relacje etniczne w kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich do I wojny światowej, 
Kraków, s. 131–141.

67 A. Brożek, Polonia…, s. 48–49. Oprócz oo. zmartwychwstańców w USA działały rów-
nież inne zakony. W pierwszej połowie XIX w. dotarli do Ameryki polscy jezuici. Pierwszym był 
Franciszek Dzierożyński (1779–1850), zaś najbardziej znanym Aleksander Matouszek, założyciel 
dwóch pism: „Orzeł Polski” 1870–1872 oraz „Pielgrzym” (1872–1874). Władysław Sebastiański 
zorganizował szereg parafi i, prowadził w Ameryce misje, swymi wrażeniami z pracy w USA dzielił 
się w krakowskich „Missyach Katolickich” w 1902 i 1903 r. Polscy franciszkanie pojawili się wraz 
z ks. Leopoldem Moczygembą, którego wysłano z Niemiec do pracy wśród emigrantów w Teksa-
sie. Był on pierwszym komisarzem generalnym franciszkanów konwentualnych w USA. W 1905 r. 
powołano odrębny polski komisariat generalny w obrębie prowincji amerykańskiej, którym kiero-
wał ks. Hyacenty Fudziński. Franciszkanie prowadzili parafi e w stanach Nowy Jork i Massachu-
setts, Connecticut, Michigan, Pensylwania, Maryland, Illinois, Wisconsin, New Jersey. Ożywioną 
działalność prowadzili także reformaci. W miejscowości Pulaski, Wisconsin, stworzyli prowincję 
polską. W 1887 r. powstał dom zakonny. Zakon prowadził parafi e polskie w Wisconsin i w Mi-
chigan, także domy misyjne w Pensylwanii i Ohio. Stworzyli seminarium duchowne, drukarnię. 
Z innych zakonów wymienić warto misjonarzy w Michigan, misjonarzy św. Wincentego á Paulo 
w Pensylwanii. Zgromadzenie św. Krzyża prowadziło ważną parafi ę św. Trójcy w Chicago. Jedną 
z wybitniejszych postaci z tego zakonu był wspomniany Kazimierz Sztuczko. W okresie między-
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szych postaci w Kościele polskim w Ameryce od lat sześćdziesiątych XIX wieku. 
Mówiono o nim – niewątpliwie słusznie – jako o „gigancie”. Wzbudzał przy tym 
kontrowersje. Tyleż przez jednych uwielbiany, co przez innych był znienawi-
dzony. Urodził się koło Sandomierza, w Królestwie Polskim. Święcenia otrzymał 
w 1861 r., brał udział w powstaniu styczniowym, następnie schronił się w Kra-
kowie, a w 1865 r. deportowano go do Francji. W Rzymie wstąpił do zakonu 
zmartwychwstańców i wraz z ks. A. Bakanowskim i F. Zwiardowskim wysłany 
został do Teksasu. W San Antonio Barzyński stworzył parafi ę św. Michała. 
W 1874 r. został proboszczem parafi i św. Stanisława Kostki w Chicago, której 
pasterzował do śmierci. Stała się ona największą, najliczniejszą polską parafi ą 
w mieście, w kraju68, niektórzy mówili, że wręcz na świecie. Jego silna osobo-
wość wywarła wielkie piętno na dziejach Polonii. Jego ambicją było kulturowe 
i duchowe zjednoczenie Polaków w Chicago i w Ameryce, a przyświecało mu 
głębokie przekonanie, że tożsamość polską da się utrzymać wyłącznie w oparciu 
o wiarę i katolicyzm. W ten sposób ocalić można było Polaków przed wyna-
rodowieniem, a w ogóle ocalić Polskę. Marzenia o odbudowie niepodległości 
kraju należało na razie zarzucić. Cel zmartwychwstańców stanowiło uzyskanie 
jurysdykcji nad całością polonijnego duszpasterstwa. To zaś musiało prowadzić 
do konfl iktów z działającymi w USA świeckimi duchownymi lub innymi zako-
nami. W 1871 r. w istocie ks. Kajsiewicz uzyskał dla zakonu zmartwychwstań-
ców od biskupa Johna Foleya jurysdykcję nad wszystkimi polskimi parafi ami 
miasta (na lat 99). Majątek parafi i należał jednak do biskupa. Od czasu objęcia 
parafi i przez Barzyńskiego jego działania prowadziły jednak do najrozmaitszych 
konfl iktów w samej społeczności. Kościół św. Stanisława nie mieścił ogromnej 
liczby parafi an. Dlatego powstał kościół św. Trójcy, który pierwotnie miał być 
„misją” św. Stanisława. Stało się jednak inaczej. W samej parafi i św. Stanisława 

wojennym na wiele, także odległych parafi i rozszerzyły się wpływy tercjarzy, zob. J. C. Osuch 
(1960), Patriarch of the American Jesuits, „Polish American Studies”, vol. 17, nr 3–4, s. 92–100; 
L. Grzebień (opr.), Burzliwe lata…, s. 81–127; A. Brożek, Polonia…, s. 49–50; W. Galush, For 
More Then Bread…, s. 159. Dzieje zakonów żeńskich posiadają również sporą literaturę, informa-
cji tych nie ma potrzeby tutaj powielać, zob. A. J. Kuzniewski, The Catholic…, s. 411; D. Prasza-
łowicz, Amerykańska…, s. 128–130; D. Praszałowicz, Stosunki polsko-niemieckie…, s. 151–168; 
D. Praszałowicz (2009), Rola żeńskich zakonów w życiu skupisk polonijnych w Stanach Zjed-
noczonych, w: W. Gliński, W. J. Wysocki, (red.), Polska – Dwa Światy. Kraj i Polonia, Warsza-
wa: Wyd. UKSW, s. 205–220; D. Praszałowicz (2009), Polonijne żeńskie zakony religijne w USA 
ich działalność i ewolucja w procesie amerykanizacji, w: J. E. Zamojski (red.), Migracje. Religia 
i Kościoły wobec migracji i migrantów, Warszawa 2009, s. 56–65; D. Praszałowicz (2009), Po-
lish American Sisterhoods: The Americanization Process, „US Catholic Historian”, vol. 27, nr 3, 
s. 45–57. 

68 S. Cuba, Rev. Anthony Klawiter…, s. 59.
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zresztą również buntował się komitet parafi alny, zarzucano Barzyńskiemu nie-
prawidłowe zarządzanie funduszami parafi alnymi, niezadowalające rozwiązanie 
problemu własności kościoła. Konfl ikt wokół kościoła św. Trójcy stał się jednak 
najgłośniejszy. Sam kościół wybudowano w 1873 r., a duszpasterzem został tam 
w 1877 r. ks. Wojciech Mielcuszny (zm. w czerwcu 1881). Parafi anie i on sam 
popadli w spór ze zmartwychwstańcami. 

Konfl ikt wyraźnie wiązał się z główną kontrowersją ideologiczną występu-
jącą wówczas w Chicago (i w całym kraju) z drugim obozem, świeckim, z Gminą 
Polską w Chicago (od 1880 r. Związkiem Narodowym Polskim – ZNP), która 
miała odmienną wizję stosunku Polonii do przyszłości Polski i Polonii (na ten 
temat por. niżej). Ogólnie mówiąc, spory występujące w ogromnym polonijnym 
skupisku w Chicago (lecz i w innych miejscach) miały wiele przyczyn. Ambicje 
księży, problemy fi nansowe i spory wokół wykorzystywania parafi alnych pienię-
dzy, napięcia pomiędzy komitetami parafi alnymi a proboszczami i/lub biskupami, 
cechy osobowościowe, wszystko to prowadziło do zapalnych sytuacji. Barzyński 
zaś nie zaliczał się do osób skłonnych do ustępstw. Nie negocjował. Był czło-
wiekiem „żelaznej siły i woli”. Parafi anie jednak również nie porzucali swoich 
przekonań i potrafi li, a właściwie nauczyli się, o własne prawa walczyć69. By zre-
alizować swoje ideologiczne plany, Barzyński stał się w 1874 r. jednym ze współ-
twórców Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (ZPRK). 
Stworzył cały szereg instytucji, wydawał prasę (tygodniki „Wiara i Ojczyzna”, 
„Naród Polski”, oraz niezwykle agresywne w antyzwiązkowym przekazie 
„Kropidło”)70. Wobec nieustępliwości obu stron biskup zamknął zrewoltowany 

69 E. Kantowicz, op. cit., s. 227–229; J. J. Parot (1981), Polish Catholics in Chicago 1850–
1920. A Religious History, DeKalb, s. 61.

70 A. Walaszek (2011), Barzyński Wincenty Michał, w Polish American Encyclopedia, s. 27–
28. Redaktorem „Kropidła”, ostrego antydemokratycznego i antyliberalnego pisma wydawanego 
przez księży zmartwychwstańców, był Stanisław Ślisz, dziennikarz, wydawca, pisarz, tłumacz, 
właściciel drukarni w USA, zob. F. Bolek (1943), Who’s Who in Polish America, New York, s. 413–
414; A. Waldo (1956), Sokolstwo. Przednia straż narodu, Pittsburgh, t. 1, s. 354, 381, 405–406; 
S. Osada (1957), Historia Związku Narodowego Polskiego, t. 1: 1880–1905, Chicago, s. 232, 
235–236, 277, 308, 445, 644; M. Haiman (1948), Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ame-
ryce 1873–1948, Chicago, s. 71, 74, 80–82, 85, 92–93, 101, 189–192; H. Nagiel (1894), Dzien-
nikarstwo polskie w Ameryce, jego 30-letnie dzieje, Chicago, s. 78, 93–95; K. Majewski (2003), 
Traitors and True Poles. Narrating a Polish-American Identity 1880–1939, Athens: Ohio Universi-
ty Press, s. 33, 164, 215; Stan. Ślisz umarł, „Kurier Polski” (Milwaukee), 10 X 1908 r., Z Buffalo, 
N.Y., „Kurier Polski”, 12 X 1908 r.; „Polak w Ameryce” 10 X 1908 r.; Flaczek T. (1896), Do Sz. 
Polsko-katolickich towarzystw w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, „Wiara i Ojczyzna” 
23 VII 1896 r., nr 30, s. 1; Archivio della Congregazione „De Propaganda Fide” (dalej APF), Roma, 
Nuova Seria.
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kościół św. Trójcy71. Związany z Trójcowem konfl ikt trwał 20 lat. Wiele osób 
ekskomunikowano. Dopiero rozjemcza misja watykańskiego przedstawiciela 
bpa F. Satollego położyła mu kres w 1893 r. Satolli także rozwiązał szczególną 
umowę pomiędzy archidiecezją a zmartwychwstańcami. Na stanowisko pro-
boszcza w Trójcowie nominowano ks. Kazimierza Sztuczkę – księdza również 
mającego silną osobowość, ale wyraźnie nastrojonego patriotycznie. Pozostał 
proboszczem w Trójcowie przez dziesięciolecia. Nie był to jedyny w tych latach 
konfl ikt w Chicago. Gdy stworzono kościół św. Jadwigi, mianowanie tam pro-
boszczem ks. Józefa Barzyńskiego, brata Wincentego Barzyńskiego, wzburzyło 
wielce ludność. W 1894 r. nastawieni wrogo parafi anie zachowywali się agre-
sywnie. Opozycją kierował ks. Antoni Kozłowski. W lutym 1895 r. zaatakowano 
plebanię. Biskup zareagował szybko, ale ks. Kozłowski i ok. 1000 osób odeszło 
z Kościoła. W przypadku kościoła św. Jadwigi (inaczej niż w Trójcowie) nie 
doszło do kompromisu. W 1897 r. Kozłowski został konsekrowany na biskupa 
starokatolickiego kościoła, co prowadziło do jego ekskomuniki – sama parafi a 
znalazła się poza Kościołem rzymskim72.

Ksiądz Jan Pitass stanowi inny przykład ambitnego i wizjonerskiego 
przywódcy. Przyjechał do Ameryki ze Śląska (ur. się w Piekarach 1844, zm. 
w Buffalo w 1913 r.). W 1873 r. biskup Stephen Ryan sprowadził go do Buffalo. 
Kapłan posiadał niezwykle głębokie poczucie misji, silną wolę, konserwatywny 
światopogląd i patriarchalną wizję porządku społecznego. Niewielka początkowo 
parafi a św. Stanisława Biskupa i Męczennika szybko się rozrastała. Biskup Ryan 
przyznał Pitassowi prawo do organizowania i kontrolowania wszystkich kolej-
nych polskich parafi i w diecezji i mianował księdza ich „dziekanem” (czego jed-
nak nie podtrzymał jego następca). J. Pitass szybko rozpoczął budowę okazałego 
neoromańskiego kościoła (wzniesiono go w latach 1882–1886) i parafi alnych 
instytucji (jak szkoła), sprowadził siostry felicjanki (co na dłuższą metę okazało 
się bardzo ważnym krokiem). Podobnie jak Barzyński, ks. Pitass przekonany 
był, że główną rolą księdza w Ameryce było utrzymywanie wśród imigrantów 
katolicyzmu. Pozostawanie dobrym Polakiem oznaczało po prostu pozostawanie 
dobrym katolikiem. Rozdzielanie tych dwóch sfer oznaczałoby amerykanizację, 
tego zaś pierwsze pokolenie aktywnych księży obawiało się najbardziej. Samo-
dzielna i spójna zbiorowość trwać miała twardo przy katolicyzmie. Warunkiem 
osiągnięcia tego celu było rozciągnięcie przywództwa nad Polonią tej części 
kraju (tj. północno-wschodniego wybrzeża). Pasterz miał być jeden i jedna miała 

71 J. J. Parot, Polish Catholics in Chicago…, s. 59–94. 
72 L. J. Orzell (1983), Curious Allies: Bishop Antoni Kozlowski and the Episcopalians, „Polish 

American Studies”, nr 40, s. 2.
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być polonijna owczarnia. W istocie parafi a w Buffalo obejmowała kilkadziesiąt 
tysięcy osób. Pojawiły się w niej najrozmaitsze świeckie, choć z Kościołem 
związane, instytucje. Wraz z ks. Dominikiem Majerem z St. Paul Pitass stworzył 
ubezpieczeniową organizację Unia Polska w Ameryce, która ideologicznie miała 
się plasować pomiędzy ZPRK a ZNP. Gdy w 1908 r. upadła, jej kontynuacją stała 
się Unia Polska w Ameryce w Buffalo73. Ogromne plenipotencje, które Pitass 
otrzymał od biskupa Ryana nie wszystkim jednak odpowiadały – prowadziły 
do konfl iktów i napięć. Rosnąca liczba migrantów nieodwołalnie doprowadziła 
do tendencji uzyskania przez nowych przybyszów większej samodzielności. 
W 1886 r. powołano nową parafi ę św. Wojciecha, do czego doprowadził ks. 
A. Klawiter. Powstała w wyniku buntu wobec dominacji Pitassa. W 1895 r., gdy 
Klawitera odwołano, przez kilka miesięcy parafi anie nie wpuszczali nowego 
proboszcza Tomasza Flaczka, którego posądzano o nadmierną powolność wobec 
Pitassa74.

ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW

Gdzie zatem szukać źródeł konfl iktów i napięć w licznych polskich parafi ach 
w USA? Kontekst, w którym parafi e etniczne powstawały, decydował o zarod-
kach napięć i zawierał je w sobie, a także sprawiał, że ich działalność różniła 
się od tej w starym kraju. Pierwsze źródło konfl iktu z władzami diecezjalnymi 
stanowić mogło prawo własności wznoszonych w parafi i budynków. Na ziemiach 
polskich kościoły stanowiły fundacje prywatne, budowali je władcy, arystokraci, 
szlachta, sam Kościół. Obowiązywało też często prawo, zwane ius patronatus, 
pozwalające szlachcie sprowadzać i nominować księdza. To zamożni świeccy 
byli fundatorami i posiadali wpływ na parafi ę. Świat instytucji i wiernych był sta-
bilnie zorganizowany. W Ameryce parafi e i kościoły stanowiły rezultat wysiłku 
i ofi arności samych imigrantów, wywodzących się jednak z innej klasy społecz-
nej – chłopów, którzy stali się robotnikami75. To migranci stawali się kolatorami. 

73 C. Bucki (2011), Pitass, Jan, w: Polish American Encyclopedia, s. 362–363; D. S. Buczek 
(1983), Three Generations of the Polish Immigrant Church: Changing Styles of Pastoral Leader-
ship, w: Pastor of the Poles…, s. 21 i n.; K. Frysztacki (1986), Polonia w dużym mieście amery-
kańskim. Studium przemian podspołeczności polonijnej w Buffalo, Wrocław, s. 144–145; A. Brożek, 
Polonia…, s. 206; D. Slominska (1960), Rev. John Pitass, Pioneer Priest of Buffalo, „Polish Ame-
rican Studies”, vol. 17, nr 1–2, s. 28–35.

74 S. Cuba, Rev. Anthony Klawiter…, s. 69–79; K. Frysztacki, op. cit., s. 146; A. Brożek, Po-
lonia…, s. 103; D. Slominska, Rev. John Pitass…, s, 35–36.

75 J. Pula, Polish…, s. 38.
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A wysiłek fi nansowy był ogromny. Budowa kościoła (a starano się często, by 
przypominał on architektonicznie te znane z ziem polskich) stanowiła niewąt-
pliwie powód do dumy. Donoszono o tym w listach do krewnych w kraju76. 
W latach siedemdziesiątych XX w. podeszła w latach mieszkanka Chicago wspo-
minała swój przyjazd do tego miasta. Rozczarowanie i przerażenie zniknęły, gdy 
zobaczyła kościół polski: „…jak ja ten kościół zobaczyłam, tego Jana Kantego, 
i ja się tak rozpłakałam, bo ja zobaczyłam mój kościół z Polski… w Polsce my 
mieli kościół śliczny, wysokie ołtarze, te fi lary. Wszystko takie, a tam, gdzie my 
byli w Wisconsin, był malutki drewniany kościółek… ja bym lubiała tu w Chi-
cago mieszkać przez te kościoły” powiedziała sobie na koniec i do końca życia 
pozostała w mieście77. Okazałe budowle dawały kolatorom poczucie wartości. 
Zrewoltowani parafi anie poczuwali się do odpowiedzialności za wzniesione 
i utrzymywane z własnych składek i pieniędzy parafi ę oraz kościół. Zgodnie 
z kościelnymi i amerykańskimi przepisami tytuł własności budynków sakralnych 
oraz zabudowań parafi alnych (deed) nie należał jednak do wspólnoty parafi alnej, 
która ich budowę sfi nansowała, lecz do biskupa – imigranci tego nie pojmowali. 
Poczucie krzywdy prowadziło do bardzo częstych i brzemiennych w skutki 
konfl iktów.

SAMORZĄDNOŚĆ I AUTONOMIA

Biskup reprezentował korporację kościelną wobec władz. On decydował 
o sprawach kościelnych w diecezji, sprawował kontrolę nad parafi ą, jak również 
nad członkami komitetu parafi alnego, radą parafi alną, proboszczem. Świeccy i ich 
komitet (trustees – „powiernicy”) byli jednak w sprawy parafi i zaangażowani, 
zazwyczaj głęboko. To wszak była ich parafi a. Świeccy kwestionujący politykę 
kościoła to problem w historii USA nienowy. Występował już od czasów Johna 
Carrilla, pierwszego katolickiego biskupa w tym kraju. Spory i kłótnie wokół 
zakresu autonomii i samorządności wybuchały w najrozmaitszych parafi ach. Od 
czasu synodu amerykańskich biskupów w Baltimore w 1829 r. hierarchia przy-
jęła postawę stanowczą, zamierzając zachować kontrolę diecezji nad własnością 
kościelną. Potwierdzono to w 1884 r. podczas III plenarnego synodu biskupów 
w Baltimore, z tą różnicą, że utrzymał on instytucję trustees. Istnieli oni w okre-

76 Por. Wstęp, w: Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891 (2012), do 
druku podali, wstępem opatrzyli W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, II wyd., Warszawa, ,
s. 101–103.

77 Chicago Oral History Project, Chicago Historical Society, Chicago, CIS-049, fold 5–6, s. 6.
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sie kolonialnym, a w nowych okolicznościach po wojnie secesyjnej trusteeism 
odrodził się, choć hierarchia niekoniecznie była mu przychylna78. Świeckich 
parafi an dopuszczono ofi cjalnie do współudziału w zarządzaniu parafi ą, z pew-
nymi wszakże zastrzeżeniami. Prawo dotyczyło możliwości wglądu w księgi 
fi nansowe i politykę pieniężną księdza proboszcza. Historyk Patrick Carey wiązał 
to z doświadczeniami wczesnej Republiki. David Gerber – pisząc o Niemcach 
– raczej z doświadczeniami przywiezionymi ze starego kraju79. Podobnie suge-
rował wybitny historyk amerykański Timothy Smith. Choć więc Polacy w USA 
nie stworzyli samego problemu, rozognili go znacznie. Ich spory z biskupami 
katolickimi stały się trwałym elementem pejzażu amerykańskiego katolicyzmu. 
Prawo własności, kwestionowanie ścisłego nadzoru biskupa, wpływu na obsadę 
parafi i to najczęściej kontestowane elementy obowiązujących w Ameryce zasad. 
A przy tym parafi anie zadziwiająco szybko uczyli się działań wzorowanych 
na obowiązujących w kościołach protestanckich, nie chcieli też pozbywać się 
doświadczenia aktywności świeckich w kościele, które występowały w Euro-
pie. W Polsce – można tu przypomnieć – zauważano wówczas antykleryka-
lizm galicyjskich chłopów, chłopskich partii, konfl ikty z biskupem tarnowskim 
Wałęgą. W Ameryce otaczająca kultura protestancka odgrywała dodatkową rolę, 
wzmacniając u parafi an poczucie własnej siły80. Imigranci domagali się przeto 
demokratyzacji struktur kościelnych oraz równości w obrębie Kościoła dla 
swej kultury i etniczności. T. Smith nazwał proces migracji „doświadczeniem 
teologizacyjnym”, a mówił o rozwijaniu przez świeckich parafi an aktywności 

78 W. Galush, For More Then Bread…, s. 70–71, 78, 82.
79 P. Carey (1978), The Laity’s Understanding of the Trustee System, 1785–1855, „The 
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Traditions,1829–1855, „Journal of Social History”, vol. 15, nr 4, s. 655–684; B. Leś, Kościół w pro-
cesie…, s. 89–90.

80 T. Smith, Religion and Ethnicity…, s. 1158–1159; T. L. Smith (1971), Lay Initiative in the 
Religious Life of American Immigrants, 1880–1950, w: T. Hareven (ed.), Anonymoous Americans, 
Engelwood Cliffs; M. M. Stolarik (1972), Lay Initiative in American Slovak Parishes,1880–1930, 
„Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia”, vol. 83, s. 151–158; 
R. J. Vecoli, Prelates and Peasants…, s. 217–268; W. Galush (1977), Faith and Fatherland: Dimen-
sions of Polish American Ethnoreligion, 1875–1975, w: R. M. Miller, T. D. Marzik (ed.), Immi-
grants and Religion in Urban America, Philadelphia, s. 84–102; J. G. Alexander (1984), The Laity 
in the Church: Slovaks and the Catholic Church in pre-World War I Pittsburgh, „Church History”, 
vol. 53, nr 3, s. 364, 377–378; E. Turczynski (1972), Nationalism and Religion in Eastern Europe, 
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i domaganiu się własnych praw w obrębie struktur kościelnych81. Jeśli polskie 
komitety i inicjatywy, by stworzyć parafi ę, napotykały opór lokalnego biskupa, 
od lat dziewięćdziesiątych nauczono się używać argumentu możliwego odstęp-
stwa. Starający się o powstanie kościoła w Hamtramck, Mich., przywoływali 
argument istnienia w diecezji niezależnych polskich kościołów82. Zdarzało się to 
wielekroć.

KOSZTY BUDOWY KOŚCIOŁA I UTRZYMANIA PARAFII

Zarówno budowa kościołów, jak i działalność parafi i wiązały się z niebaga-
telnymi kosztami. Bywało tak również dlatego, że – jak wspomniałem – ambi-
cją księży, a także parafi an było wznoszenie świątyń okazałych, wielkich, które 
przypominałyby im te znane ze starego kraju. Polonijne kościoły przez długi 
czas miały formę świątyń neoromańskich lub barokowych, ewentualnie neogo-
tyckich83. Neoromański był kościół św. Stanisława w Pittsburghu, wzniesiony 
kosztem 100 tys. dolarów84. Przywołajmy przykład z dzielnicy Warszawa 
w Cleveland, Ohio. W 1883 r. biskup Richard Gilmour (1872–1891)85 miano-
wał proboszczem parafi i św. Stanisława Biskupa i Męczennika ks. Antoniego 
Kolaszewskiego (w drukach i opracowaniach czasami pojawia się inna nieco 
wersja nazwiska: Kołaszewski)86. Rozpoczął się w ten sposób rozdział, który 
w dziejach Polonii pozostanie przykładem konfl iktu pomiędzy częścią parafi an, 
polskim księdzem i hierarchią kościelną. Incydent i konfl ikt był dramatyczny 
i długotrwały87. Ze względu na późniejsze wydarzenia informacje na temat 

81 T. Smith, Religion and Ethnicity…, s. 1174–1179.
82 Korespondencja Komitetu budowy parafi i św. Stefana z lat 1914–1917, DAUS IX, Detroit, 

89, s. 9–38.
83 W. Galush, For More Then Bread…, s. 153–154.
84 J. Bodnar, R. Simon, M. P. Weber (1982), Lives of Their Own. Blacks, Italians and Poles in 

Pittsburgh, 1900–1960, Urbana-Chicago: University of Illinois Press, s. 75–76.
85 P. J. Hallinah (1963), Richard Gilmour. Second Bishop of Cleveland, 1872–1891, praca dok-

torska, Western Reserve University, Cleveland.
86 W. Kruszka, Historya…, vol. XII, s. 45.
87 H. Kubiak (1970), Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

w latach 1897–1965. Jego społeczne uwarunkowania i społeczne funkcje, Wrocław – Kraków: Od-
dział PAN w Krakowie, Prace Komisji Socjologicznej, nr 18, s. 98; A. Brożek, Polonia…, s. 102–103; 
V. R. Greene, For God and Country…, s. 102–103, 114, 118, 119, 140; J. J. Parot, Polish Ca-
tholics…; A. J. Kuzniewski (1980), Faith and Fatherland: The Polish Church War in Wisconsin 
1896–1918, Notre Dame: University of Notre Dame Press; L. D. Orton, Polish Detroit…; E. Boy-
lea, Father Kolasiński…; L. W. Tentler, Who is the Church?...; A. Walaszek, Światy…, s. 47–50; 
H. B. Leonard (1979), Ethnic Cleavage and Industrial Confl ict in Late 19th Century America: The 
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biografi i Kolaszewskiego przedstawiane przez jego adwersarzy bywają czę-
sto nacechowane niechęcią, wręcz nienawiścią i pełne są pomówień. Ksiądz 
W. Kruszka i „Dziennik Chicagoski” na początku wieku „demaskowali” Kola-
szewskiego jako Niemca. Nazywać miał się Rademacher. Jego rodzice prze-
nieśli się do Łodzi, gdzie zmienić mieli nazwisko na Kolaszewscy88. W istocie 
Antoni F. Kolaszewski urodził się 5 września 1851 r. w Elżbietowie w zaborze 
rosyjskim i, mając osiem lat, wyemigrował z rodzicami do Ameryki. Ukończył 
franciszkański college w Teutopolis, Ill., i seminarium duchowne w Cleveland, 
gdzie uzyskał święcenia kapłańskie 1 lipca 1883 r.89. Przez najbliższe dziesięć 
lat, a nawet dłużej, ksiądz ten był prawdziwym przywódcą dzielnicy Warszawa. 
Jak wielu duchownych etnicznych owego czasu wykraczał poza rolę duchowego 
przywódcy90. Kolaszewski rozpoczął starania o wzniesienie kościoła. Najpierw 
zbudował plebanię i niewielki kościółek. „Ponieważ owego czasu napływ Pola-
ków do Cleveland był ogromny i niemal wszyscy osiadli w pobliżu kościoła św. 
Stanisława, przeto kościół ten pierwotny, zbudowany na małą skalę, okazał się 
wnet za małym i nie mógł pomieścić licznej rzeszy wiernych”. Powiększono go 
zatem, a później Kolaszewski przystąpił do budowy nowej ceglano-kamiennej 
świątyni91. Od początku nieufnie do tej inicjatywy odnosił się biskup Cleveland 
R. Gilmour. Przestrzegał: „Zanim przejdę do dalszych rozważań na temat budowy 
waszego nowego kościoła, proszę łaskawie złożyć formalne podanie w sprawie 
budowy, tak jak wymaga tego statut diecezjalny”. Ten zaś stanowił, że „we 
wszystkich sprawach, w których pieniądze pochodzą z kongregacji, wymagana 
jest najpierw pisemna zgoda biskupa”92. Biskup w ogóle był raczej przeciwny 
wznoszeniu nowych kościołów. W 1882 r. pisał: „Ogromne brzemię budowania 
jest już za nami [...] teraz nasza energia poświęcona będzie kształceniu młodych 
ludzi i pracom duchownym z naszymi księżmi”93. Miał też spore zastrzeżenia 

Cleveland Rolling Mill Company Strikes of 1882 and 1885, „Labor History”, vol. 4; C. Kaczynski 
(1998), „What Mean Ye By These Stones?” Cleveland’s Immaculate Heart of Mary Parish and the 
Construction of a Polish American Rhetoric, „Polish American Studies”, vol. LV, nr 2, s. 25.

88 W. Kruszka, Historya…, vol. XII, s. 51; V. R. Greene, For God…, s. 118 bez podania powo-
du zawierza tej wersji; F. Bolek, Who’s Who…, s. 212 podaje nieco inną wersję biografi i, mówiąc 
np., że Kolaszewski urodził się w Łodzi.

89 Krótki biogram: Kolaszewski Anton Francis, w: D. D. Van Tassel, J. J. Grabowski (ed.) 
(1987), The Encyclopedia of Cleveland History, Bloomington-Indianopolis: Indiana University 
Press, s. 598; C. Kaczyński, ‘What Mean Ye…, s. 31.

90 H. B. Leonard, Ethnic Cleavage…, s. 540–541.
91 W. Kruszka, Historya…, vol. XII, s. 45.
92 Bp R. Gilmour do A. Kolaszewskiego, 25 VIII 1886 r., s. 544, 11 X 1886 r., Bishop Gilmour 

Letter Book (cyt. dalej BGLB), Archive of the Diocese of Cleveland, Cleveland, vol. F., s. 650.
93 Cyt. za: P. J. Hallinah, Richard Gilmour…, s. 159.
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wobec sposobu uzyskiwania funduszy, nie życzył sobie pożyczek pobieranych 
od ludzi. Mimo to kontynuowano prace przy budowie kościoła94. Budynek 
poświęcił administrator diecezji ks. Boff. Kościół wzniesiony został w 1891 r., 
a był to obiekt ogromny. „Nasz kościół najpiękniejszy” chełpili się parafi anie, 
a warszawski dziennikarz Emil Habdank Dunikowski notował: „Kościół w stylu 
gotyckim jest wcale okazały, grzeszy tylko przesadą malowideł wnętrz”. Był to 
obiekt najokazalszy wśród kościołów stanu Ohio. Więcej, była to druga co do 
wielkości świątynia w całym kraju, po katedrze św. Patryka w Nowym Jorku95! 
Nic zatem dziwnego, że 8 czerwca 1892 r. długi parafi i wynosiły dokładnie 
100453,38 dol.96. Aby choć w części pokryć koszty budowy, proboszcz chwy-
tał się rozmaitych praktyk: parafi alne towarzystwa fundowały framugi okienne 
i drzwi do kościoła, sztandary, obrazy. Przede wszystkim jednak ks. Kolaszewski 
tradycyjnie odwoływał się do indywidualnych parafi an i wprowadzał opłaty za 
rozmaite posługi. W egzekwowaniu należności bywał przy tym bezwzględny. 
Parafi anie musieli podobno składać dwudziestopięciodolarowe datki. Proboszcz 
wprowadzał „bilety do spowiedzi” i żądał ich wykupu. Bez okazania wykupio-
nego „biletu” nie dopuszczał do konfesjonału. „Ks. Kolaszewski żąda pieniędzy 
od każdego, kto przychodzi do spowiedzi. Niektórzy z moich podopiecznych są 
tak biedni, że nie mogą zapłacić ani centa. Z trudem się utrzymują. Wielu z nich 
od kilku miesięcy nie ma pracy i przychodzą do mnie płacząc i szlochając. Jak 
mógłbym ich nie wysłuchać? Tych, o których wiem, że mogą zapłacić i wesprzeć 
kościół wysyłam do Kolaszewskiego po bilety [do spowiedzi]. Nasi ludzie nie są 
bogaci tak jak Irlandczycy i Niemcy czy Czesi [...]. Jako ksiądz nie mogę być tak 
okrutny jak Kolaszewski. Wszystkie jego oskarżenia [wobec piszącego te słowa] 
są bezpodstawne. Ich powodem jest nienawiść do mnie i nienasycona żądza 
pieniędzy” tłumaczył biskupowi skłócony z proboszczem asystent w parafi i ks. 
F. Motulewski97.

94 Bp R. Gilmour do A. Kolaszewskiego, 6 XII 1887 r., BGLB, vol. F; G. Houck do Ko-
laszewskiego, 28 III 1888 r., s. 71, 26 IV 1888 r., s. 131; Bp R. Gilmour do Kolaszewskiego, 
18 XII 1888 r., s. 508, BGLB, vol. H; A. Kolaszewski do G. Houcka, 21 V 1891 r., BGLB, vol. J, 
s. 228; E. M. Hussey, The 1878 Financial…, s. 7–41.

95 W. Kruszka, Historya…, vol. XII, s. 43–46; „Kurier Clevelandski”, 9 VII 1891 r., s. 2; „Po-
lak w Ameryce”, 27 V 1887 r., s. 2, 14 VI 1887 r., s. 2; E. H. Dunikowski (1893), Wśród Polonii 
w Ameryce. Druga seria ‘Listów z Ameryki’, Lwów, s. 104; J. H. Lackner (1977), Bishop Ignatius 
F. Horstmann and the Americanization of the Roman Catholic Church in the United States, praca 
doktorska, St. Louis: St. Louis University, ,s. 65.

96 Wykaz długów ciążących na parafi i św. Stanisława BM w Cleveland na dzień 8 czerwca 
1892, (1893), Cleveland, s. 1–3.

97 Ks. F. Motulewski do bpa F. Horstmanna, 16 IV 1892 r., St. S., fold. 1892; Henry A. 
Schauffer (1889), Work among the Slavs. An Address Delivered at the Anniversary of the American 
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Podobne praktyki bywały zresztą wówczas w parafi ach etnicznych częste. 
W kościele św. Krzyża w Minneapolis ks. Franciszek Zbowski rozprowadzał 
nawet bilety wstępu na msze. Później ks. H. Jażdżewski wprowadził „bilety 
do spowiedzi”, przy czym nie ich istnienie, lecz wysokość wymaganej opłaty 
wzbudzała protesty98. Doprowadziło to długiego konfl iktu z biskupem, ale rów-
nież z parafi anami, którzy zdali sobie sprawę z kosztów, jakie musieli ponosić. 
Księdzu Wilhelmowi Grutzy z Milwaukee zarzucano, że budując kościół św. 
Jozafata, wznosił sobie bazylikę. W istocie po wzniesieniu kościół był ogromny, 
jego kopuła była wówczas ponoć piątą co do wielkości na świecie, a do budowy 
wykorzystywano marmury sprowadzane z Carrary z Włoch. Dziś w rzeczy samej 
świątynia posiada status bazyliki. Po śmierci Grutzy jego następca odziedziczył 
astronomiczny jak na owe czasy dług wysokości 382 tys. dolarów! W. Kruszka 
szacował wręcz cały koszt budowy na sumę pół miliona dolarów. W 1908 dług 
ciążący na kościele wynosić miał 700 tys. dolarów! Jego spłata stanowiła nie-
zwykle długą i skomplikowaną operację99. Koszty zaś znów pokrywać musieli 
parafi anie. Biskupi bowiem konsekwentnie odmawiali wsparcia. Datki nie były 
dobrowolne. W parafi ach istniały ustalone cenniki składek, opłaty ławkowe, 
kolekty, opłaty za posługi religijne, przychody z organizowanych imprez, 
zabaw itp. W kościele św. Krzyża w Minneapolis ławkowe wynosiło 5 dolarów 
rocznie. Specjalne opłaty wprowadzano niekiedy na utrzymanie szkół. Mniej-
sze przychody uzyskiwano podczas zbiórek na tacę (a właściwie do koszyka). 
W 1908 r. polonijni parafi anie płacili na kościół średnio mniej więcej połowę 
robotniczej płacy tygodniowej. Wbrew temu, co wywodził J. Chałasiński, nie-
koniecznie ofi ary te składano ochoczo100. Wielokrotnie pojawiały się oskarże-
nia o „tyranię” ze strony księży101. Pensje księży wahały się od 600 do 1000 
dolarów rocznie (roczne zarobki robotnika, w zależności od wykonywanej pracy, 
wahały się na początku wieku XX od 480 do 670 dolarów, więcej, bo do 720 

Home Mission Society, New York, s. 8–9; „Wiara i Ojczyzna”, 21 I 1891 r., s. 43, 18 VI 1890 r., 
s. 393–394.

 98 W. Galush, For More Then Bread…, s. 76, 116–117.
 99 W. Kruszka, Historya…, vol. VIII, s. 10; A. J. Kuzniewski, Faith…, s. 41–42, 79–80; 

A. J. Kuzniewski, The Catholic…, s. 402. Z perspektywy stulecia dodać można, że w istocie ko-
ścioły służyły zaledwie trzem pokoleniom. Dziś wiele z nich – jak w Chicago – są to świątynie 
służące innym grupom etnicznym – imigrantom z Meksyku. O zachowanie wielu z nich w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku toczono walki, niemniej procesy społeczne, de-
mografi czne okazały się nieodwracalne. Dawne polonijne kościoły to dziś często po prostu obiekty 
zabytkowe, lecz oderwane od dawnego polonijnego kontekstu, który po prostu nie istnieje. 

100 A. Brożek, Polonia…, s. 47; W. Galush, Both Polish…, s. 410; E. Kantowicz, Polish…, 
s. 221–222; W. Galush, For More Then Bread…, s. 81, 84–85.

101 W. Galush, Both Polish…, s. 424.
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dolarów zarabiano w koksowniach). Prócz tego, w różnej wysokości, pobierali 
oni opłaty za udzielanie chrztów, ślubów, pogrzeby. W kościele św. Jana Kan-
tego w Tremont w Cleveland ks. Doppke w 1911 r. z opłat takich uzyskał dla 
siebie 1310 dolarów dodatkowego dochodu, co przewyższało jego regularną 
pensję102.

OSOBOWOŚĆ I POGLĄDY KSIĘŻY

Inne przyczyny konfl iktów to wewnętrzne spory pomiędzy parafi anami a nie-
akceptowanymi proboszczami lub pomiędzy samymi księżmi. Od osobowości 
księdza, jego taktu, znajomości języka, kultury, charakteru zależała atmosfera 
w parafi i i poziom autorytetu, jakim się cieszył. Rola księży w praktyce bywała 
zatem różna, zawsze jednak bardzo poważna, a często kluczowa dla rozwoju 
społeczności, wykraczająca daleko poza religijne posługi103. Wspomniany wyżej 
Antoni Kolaszewski z parafi i św. Stanisława z Cleveland, Ohio, od 1883 r. 
doradzał, poszukiwał pracy, wspierał ubogich, tłumaczył, negocjował kontrakty 
kupna, wysyłał do szkół dzieci, wykupywał zatrzymanych z policyjnego aresztu. 
Sam pisał: „pracuję w miejsce i za czterech księży, nie za jednego. Ja obsługuję 
więcej parafi an niż proboszcz w katedrze diecezjalnej, a po większej części jestem 
sam [...]. Biedacy z każdą troską przychodzą do mnie. Ja im jestem doradcą we 
wszystkich sprawach codziennych, kontraktorem, adwokatem, doktorem, ojcem, 
bratem, przyjacielem, a w niejednym wypadku nawet sędzią, ze wszystkimi spra-
wami przychodzą do mnie”. „Jeśli mąż i żona się kłócą, przychodzą do mnie, 
bym ich rozsądził i tak wraca pokój. Jeśli dzieci sprzeciwiają się rodzicom, albo 
rodzice są okrutni, sprawa dociera do mnie i ja ją rozstrzygam”104. Dokładnie 
takie same słowa wypowiadał ks. Stanisław Nawrocki z Chicago, gdy twierdził, 
że nie tylko wykonuje posługi religijne, lecz jest także budowniczym, przedsię-
biorcą budowlanym, bankierem, sędzią, nauczycielem, rachmistrzem, organiza-

102 W. Galush, For More Then Bread…, s. 85; A. Walaszek (1988), Polscy robotnicy, praca 
i związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1880–1922, Wrocław s. 36–37.

103 W. Galush, Both Polish…, s. 407.
104 A. Kolaszewski do bpa R. Gilmoura, 4 XI 1890 r., s. 1–6, oryginał w: ADC, St. S., fold. 

1873–1892; tłumaczenie wg 75th Diamond Jubilee Immaculate Heart of Mary Church 1894–1969 
(1969), Cleveland, s. 2; także „Polak w Ameryce”, 1 VI 1888 r., s. 2; D. W. Gallagher (1927), 
Different Nationalities in Cleveland. The Poles of Cleveland, „Cleveland News”, 23 XII 1927 r.; 
Pogadanka reportera, „Jutrzenka”, nr 40, 3 X. 1894 r., s. 4. Podobnie na temat księży pracujących 
w Chicago por. W. Galush, Both Polish…, s. 407.
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torem105. Księża niewątpliwie współbudowali dzielnice i bywali orędownikami 
powstawania kolejnych polskich parafi i w mieście106. Początkowo nie budziło to 
wątpliwości, spotykało się z akceptacją i budowało ich autorytet.

Ksiądz Lucjan Bójnowski (1868–1960), w Nowej Anglii niebagatelna postać, 
wg historyka D. Buczka najlepiej utożsamiał nowszą generację polskiego ducho-
wieństwa. Bójnowski urodził się w Świeżbutowie w zaborze rosyjskim, w rodzi-
nie drobnoszlacheckiej. W roku 1888 przybył do USA i wstąpił do seminarium 
w Detroit. Wyświęcono go w styczniu 1895 r. Posługiwać miał w New Britain, 
CT, z misją zbudowania kościoła. W społeczności zyskał ogromny mir. Parafi a 
z czasem rozrosła się do rozmiarów terytorialnie największej w całej diecezji 
Hartford. Drewniany pierwotnie kościół ksiądz zamienił na okazały, kamienny. 
Wzniósł budynki parafi alne, szkołę, sierociniec. Podobnie jak księża Dąbrow-
ski czy Pitass, Bójnowski nie był zwolennikiem konfrontacji z amerykańską 
hierarchią katolicką. Droga, którą wybrał, była – jak pisał D. Buczek – drogą 
„pracy organicznej”. W New Britain stworzył ogromną posiadłość, którą nabył 
w imieniu parafi i. Mottem, które przyświecało jego pracy, było „praca, modlitwa, 
rywalizacja”. Polacy w Ameryce mieli wchodzić w związki małżeńskie jedy-
nie pomiędzy sobą. „Ktokolwiek nie jest w Kościele, jest przeciw Kościołowi 
i Ojczyźnie” mawiał. Budowa tak wielkiej posiadłości – jak niektórzy mówili 
„surogatu diecezji” nie spotykała się jednak z akceptacją wszystkich. Ksiądz 
Bójnowski był przy tym jednym z najbardziej konserwatywnych pasterzy 
amerykańskiej Polonii. W parafi i rządził żelazną ręką, traktował ją „jak własne 
lenno”, ściśle nadzorując zachowania i życie parafi an. Zdecydowanie zwalczał 
„niezależnych”, przejawy ideologii socjalistycznych, również ZNP. A przy tym 
był zwolennikiem utrzymania przez Polonię języka, kultury, przeciwstawiał się 
zatem tendencjom amerykanizacyjnym, lecz akulturację uznawał do jakiegoś 
stopnia za pożądaną. Ponieważ władał autorytarnie w New Britain niezwykle 
długo, wybuch sprzeciwu przeciw niemu w 1927 r. nie mógł dziwić (por. niżej 
– była to rewolta nowego, bardziej już zamerykanizowanego i otwartego poko-
lenia). Presja zbliżenia się do społeczeństwa i Kościoła amerykańskiego była 
widoczna107.

105 W. Galush, For More Then Bread…, s. 71.
106 A. Kolaszewski do bpa R. Gilmoura, 4 XI 1890 r., St. S., fi le 1873–1892; „Polonia w Ame-

ryce” 1 XII 1898 r.
107 D. S. Buczek (1974), Immigrant Pastor. The Life of The Right Reverend Monsignor Lu-

cjan Bójnowski of New Britain, Connecticut, Waterbury: Heminway Corp.; D. S. Buczek, Three 
Generations…; W. Kruszka, Historya…, vol. XIII, s. 140–142; A. J. Kuzniewski, The Catholic…, 
s. 405–406; S. Blejwas, St. Stanislaus…, s. 25.
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Księdza Szymona Pniaka z parafi i św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Utica, N.Y., nazywano „małym biskupem”, co nawiązywało do jego auto-
rytarnych zachowań108. Z kolei jesienią 1877 r. parafi ę w Nanticoke objął 
ks. Ignacy Bonawentura Gramlewicz (ur. 31 lipca 1837 r. w Żerkowie w Poznań-
skiem), postać, która okazała się dla tej części Pensylwanii niezwykle ważna. 
Parafi a, do której należeli również mieszkańcy innych okolicznych miejsco-
wości, liczyć miała początkowo ok. 150 osób. Gramlewicz okazał się dobrym 
i sprawnym organizatorem. Do 1878 r. wierni modlili się w prowizorycznym, 
ale osobnym już, drewnianym domu. Właściwy budynek kościoła ukończono 
w 1888 r.109. W 1899 r. odwiedził Gramlewicza jezuita o. Jan Beigert i tak wspo-
minał tę wizytę: „... ruszyliśmy do Nanticoke, gdzie proboszczem jest przezacny 
ks. Gramlewicz, patriarcha tamtejszych księży polskich... Staruszek ten pracuje 
bardzo gorliwie i trzyma lud w ryzach, czego dowodem ogon krowi, jaki mu 
przed laty złośliwi parafi anie przysłali, a który do dziś dnia wisi zasuszony 
w jego kancelarii parafi alnej”110. A zatem, jak w tylu innych przypadkach oka-
zało się, że sytuacja w parafi i nie była idylliczna. W liberalnej i antyklerykalnej 
„Ameryce Echo” pisano: „Niestety, duma księdza proboszcza zamiast się roz-
wijać w szlachetnym kierunku i stawać się bodźcem do dalszej pracy, poszła 
na opak i na kartach tak pięknie zaczętej historii z kolei zaczęła wypisywać 
rzeczy wcale nie przynoszące nam sławy […] Póki [Gramlewicz] był bied-
nym kapłanem, kapłanem był wzorowym, zaledwie sobie sutannę podwatował 
dobrze dolarami, charakter wzorowego kapłana od razu uległ zmianie [...] stał 
się opryskliwym, nieprzystępnym, szorstkim i bezprzykładnie nietolerancyj-
nym”. Odmawiał „masonom”, „odszczepieńcom”, „antychrystom” sakramentów 
i religijnych posług, np. pogrzebów, gromił oponentów z ambony i na łamach 
pisma „Przegląd”. Parafi anie polemizowali z jego zarzutami i oskarżeniami, ale 
ks. Gramlewicz miał być nieustępliwy, „widział wszędzie tylko herezję 
i Sodomę”. Andrzej Koliński jednoznacznie wiązał narastający konfl ikt 
z pojawieniem się w Wilkes-Barre i Nanticoke grup Związku Narodowego 
Polskiego111. Gramlewicz czynnie wystąpił w długotrwałym sporze ideologicz-
nym obozu klerykalnego i świecko-narodowego (ZNP). Nawet niechętny ZNP 
W. Kruszka przyznawał, że Gramlewicz prowadził ze związkowcami zapiekłą, 

108 W. Galush, For More Then Bread…, s. 72.
109 A. Koliński, Polacy w powiecie Luzerne, „Ameryka Echo”, nr 20, 14 V 1904 r., s. 5; 

W. Kruszka, Historya…, vol. XII, s. 86–88; V. R. Greene, For God…, s. 32–33; F. Bolek, Who…, 
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110 List Ojca Jana Beigerta SJ, w: L. Grzebień (opr.), op. cit., s. 137.
111 A. Koliński, Polacy w powiecie Luzerne, Pa., „Ameryka Echo”, nr 21, 21 V 1904 r., s. 6.
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„ustawiczną wojnę”. Pamiętajmy, że górniczy region antracytu był politycznie 
dość zradykalizowany! Konfl ikt księdza z lokalnymi członkami ZNP doprowa-
dził więc do kryzysu w parafi i, a szerzej w społeczności lokalnej. Paradoksal-
nie dowód to na pewne ustabilizowanie grupy polonijnej w Nanticoke, skoro 
w jej łonie zaczęto się spierać o kształt społeczności, a niektórzy imigranci 
zaczęli wypowiadać własne zdania. Był to, przypomnijmy, czas, w którym 
do podobnych napięć (i z analogicznych powodów) dochodziło i w innych 
skupiskach polonijnych. W 1895 r. w Cleveland część członków opuściła ZNP, 
formując Związek Polaków w stanie Ohio, a uczynili to w proteście przeciw 
dominacji działaczy z Chicago oraz przeciw ideologicznemu liberalizmowi ZNP 
i otwarciu szeregów związkowych dla lewicy112.

W małych, jakże licznych, ośrodkach i niewielkich rozproszonych parafi ach 
księża mieli niewielki kontakt ze światem zewnętrznym. Żyli raczej w zamknię-
tym polonijnym świecie, który kształtowali i od którego zależeli. Stąd też nieba-
gatelna rola tzw. „misji” – objazdów organizowanych przez różnych duchownych 
i zakony, którzy docierali do polonijnych dzielnic i przez pewien czas nauczali, 
wspomagali proboszczów udzielaniem sakramentów113. Zmieniło się to w okre-
sie międzywojennym, gdy dominować zaczęli kapłani już wychowani i wyedu-
kowani w Ameryce. Ta nowa generacja kapłanów nie tylko starała się wchodzić 
w kontakty ze środowiskiem zewnętrznym i kontakty takie inspirowała, lecz 
także uczyła się nowych „reguł gry” dla osiągania własnych i parafi alnych 
celów114.

Postawy księży mogły i w wielu momentach istotnie wywoływały sprzeciw. 
W Plymouth, Pa., przez pewien czas prowadził parafi ę ks. Mikołaj Tomkiewicz. 
Niechętny mu dziennikarz A. Koliński pisał: „Był chciwy, nieprzystępny, gbu-
rowaty”. Podobnie wypowiadali się później i inni komentatorzy115. W 1899 r. 
proboszczem został z kolei ks. Smeltz (wg Kruszki Smełsz, ur. pod Bydgosz-
czą w 1870 r.). Tego proboszcza Koliński również charakteryzował z niechęcią: 
„Jest łakomy, nieuczynny, zwadliwy, nietolerancyjny i do tego wszystkiego 
mało w nim widać polskiego ducha”116. Zrewoltowani parafi anie z Wilkes Barre 
w Pensylwanii pisali o swoim księdzu T. Klonowskim: „trzyma z biskupem”, 

112 A. Walaszek, Światy…, s. 42–43.
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„...nie wypełnia obowiązków parafi alnych. Umierają ludzie bez spowiedzi 
i sakramentów świętych”. Domagał się bowiem za ich udzielanie opłat – najpierw 
15, później 5 dolarów za spowiedź. Ksiądz przeciwko buntowniczym parafi anom 
sprowadzał policję, bo „się boi, aby go nie nabili parafi anie”. Józef Albrecht 
(w dokumentach pojawia się także jako Albrycht) w imieniu licznych zrewolto-
wanych parafi an wielokrotnie pisał do biskupa Scranton Williama M. O’Hary, 
a także, co dowodziło zdesperowania dysydentów, do delegata apostolskiego 
w Waszyngtonie, arcybiskupa Francesca Satollego. Do Prefekta Kongregacji 
Wiary w Rzymie pisał 24 sierpnia 1895 r. w imieniu 537 parafi an, przypominając, 
że już od 1893 r. bezskutecznie parafi anie zwracali się do delegata apostolskiego 
w Waszyngtonie o „uwolnienie” ich od proboszcza Klonowskiego. Delegacje 
parafi alne jeździły do Waszyngtonu, stukając do rozmaitych drzwi. W 1895 r. 
pojawiły się nawet groźby: „...ksiądz Klonowski tylko się śmieje i mówi, że 
ks. Biskup się nie boi, a Rzym mu nic nie zrobi. My dziad z dziada jesteśmy 
katolikami i pod niezależny kościół szyzmatycki nie żądamy należeć”. W czasie 
konfl iktu z parafi anami ks. Klonowski odmawiał słuchania spowiedzi, nie udzie-
lał chrztów dzieciom osób z wrogiego mu komitetu parafi alnego. Zadziwiająca 
z punktu widzenia późniejszych wydarzeń uwaga pada dalej: „Księże Biskupie, 
daj księdza T. Gramlewicza do parafi i Wilkes-Barre, a księdza Klonowskiego do 
Nanticoke parafi i, a będziesz miał świętą spokojność”117. Niektórym kapłanom 
zarzucano niemoralne prowadzenie. W 1913 r. podczas słuchania spowiedzi 
w kościele św. Kazimierza ks. Henryk Jażdżewski został zaatakowany przez 
Angelę Dudzik, którą miał molestować seksualnie. Poszkodowana strzelała 
do niego. Niektóre z zarzutów mogły być prawdziwe, inne zapewne wyssane 
z palca118. W korespondencjach dotyczących parafi i pojawiała się także inna, 
interesująca nuta, rzucająca światło na przyczyny parafi alnych antagonizmów. 
W Wilkes Barre, Pa., 3/4 parafi an wywodziło się z Galicji, 1/4 z zaboru pruskiego 
i listy podkreślały te podziały. Ks. Klonowski także pochodził z zaboru pruskiego 
– dla protestujących Galicjan było to jedno ze źródeł konfl iktu i sporu. Najwyraź-
niej pod koniec wieku w skupiskach polonijnych w Ameryce różnice regionalne 
wciąż odgrywały dużą rolę119. Także Bolesław Gebert – uważny, choć w kwe-
stiach religii i kościoła wybiórczy świadek – we wspomnieniach notował, że 
jeszcze w 1912 r. polskie kościoły w Nanticoke nosiły wyraźne ślady podziałów 

117 J. Albrecht/Albrycht [?] do bpa Scranton W. M. O’Hary, 27 XII 1889 r., APF, Nuova Seria, 
329, s. 515; jw. do Delegata Apostolskiego b. d. [1894], s. 526; Delegat Apostolski do J. Albrechta, 
13 II 1894 r., s. 531. i nast. 532–554.
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zaborowych. Kościół św. Stanisława skupiał przybyszów z Poznańskiego, kościół 
św. Trójcy z Królestwa, a najuboższy i powstały później Matki Boskiej Często-
chowskiej wzniesiony był głównie przez przybyszów z Galicji120. W parafi i św. 
Krzyża w Minneapolis Polacy mieszkali przy Chenanga Ave. (dziś Lincoln Ave.), 
którą zwano Prussian Ave. oraz przy Whitesboro Ave., potocznie nazywanej 
Galicja121.

Niewątpliwie w skali lokalnej księża, tak jak ks. W. Barzyński w Chicago, 
ks. J. Pitass w Buffalo lub L. Gramlewicz, byli przywódcami o silnych osobowo-
ściach122. W wyniku narastającego konfl iktu z ks. Gramlewiczem część parafi an 
postanowiła w 1894 r. założyć parafi ę nową. Władze biskupie wyraziły zgodę na 
jej powstanie w 1895 r. i 29 maja położono kamień węgielny pod budowę nowej 
świątyni. Podobno z rekomendacji ks. Gramlewicza, ze Scranton, gdzie pracował 
jako asystent w parafi i Najświętszego Serca prowadzonej przez Richarda Austa, 
przybył do Nanticoke ks. Franciszek Hodur (1866 ur. w Galicji – zm. Scranton, 
Pa. 1953), obejmując – jak się okazało na półtora roku – nowo powstałą parafi ę 
św. Trójcy. Jednakże, gdy w 1895 r. w Scranton w parafi i Najświętszego Jezusa 
i Marii wybuchł bunt przeciw jej proboszczowi Richardowi Austowi, śląskiemu 
Niemcowi, kiepsko mówiącemu po polsku, niezadowoleni polonijni parafi anie 
zwrócili się do ks. Hodura (znali go również z działalności społecznej wśród 
Polonii). Hodur powrócił do Scranton, co dało w dalszym rozrachunku początek 
dramatycznym i znanym wydarzeniom oraz powstaniu Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w Ameryce (PNKK)123.

Paleta sytuacji zapalnych w parafi ach była szeroka. Rywalizacja pomiędzy 
samymi księżmi zakonnymi a świeckimi występowała także. W parafi i św. Stani-
sława w Cleveland po dramatycznym konfl ikcie ks. Kolaszewskiego z biskupem, 
proboszczem został ks. B. Rosiński 7 czerwca 1892 r. Po pierwszym burzliwym 
okresie walk pomiędzy „barabaszami” a „rzymianami” on jednak również stał 
się przedmiotem ataków parafi an. Oczywiście najtrudniejszym zadaniem, które 
czekało nowego proboszcza, była stopniowa spłata długów ciążących na kościele 
i posesji. Asystenci proboszcza skarżyli się biskupowi Horstmannowi, ten wyzna-
wał jednak: „znając charakter Polaków odkładałem te listy na bok”. Ksiądz miał 
ogromny kłopot ze spłatą ciążącego na parafi i długu. Jednocześnie oskarżano go 
o defraudacje, podpisywanie czeków bez pokrycia (sam twierdził, że uczynił to 

120 B. Gebert (1982), Z Tykocina za ocean, Warszawa, s. 16–17.
121 W. Galush, For More Then Bread…, s. 79–80.
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raz pod przymusem, gdy porwano go w sierpniu 1905 r.; jakiś napad w istocie 
miał miejsce, gdyż skazano część sprawców, lecz część sprawy pozostawała nie-
jasna). Niesnaski w parafi i sprawiły, że biskup Horstmann poprosił proboszcza 
o opuszczenie parafi i 11 marca 1906 r. Przejęli ją księża franciszkanie (reformaci) 
z St. Louis, z którymi podpisano stosowną umowę. Znać mieli język polski, sło-
wacki i czeski. Prowadzili – notował nieco później jezuita Alojzy Warol – „swoje 
dzieło z wielkim ukontentowaniem parafi an, a z nieukontentowaniem niezależ-
nego predykanta Kolaszewskiego, osiadłego pod ich bokiem, któremu powoli 
egzystencję podcinają”124. W lipcu 1906 r. Rosiński zażądał jednak nowego mia-
nowania. Twierdził, że bp Horstmann miał mu zaoferować parafi ę św. Kazimierza 
lub św. Jadwigi w Toledo, do czego nie doszło. Protestował w listach do delegata 
apostolskiego. Sprawiedliwości szukał w sądzie. Choć stosunki z biskupem Horst-
mannem się poprawiły, ten jednak nadal – pisał rozgoryczony Rosiński – zwodził 
go. Biskup proponował Rosińskiemu parafi ę w Grafton lub w Toledo, ten ostatni 
żądał jednak znacznie bardziej intratnych fi nansowo i bogatszych parafi i125. Do 
żalów dołączyło się wprost żądanie fi nansowe – Rosiński utrzymywał, że die-
cezja powinna mu wypłacić 3282,83 dol. zaległej pensji. Groził procesem126. 
W dialog włączył się ks. Teobald Kałamaja, z parafi i św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, przedstawiając delegatowi apostolskiemu Rosińskiego jako 
„kłamcę i intryganta”, podburzającego parafi an przeciw administrującym parafi ą 
o. franciszkanom127. Listy od oddolnie sformowanego komitetu parafi alnego na 
rzecz przywrócenia Rosińskiego w istocie docierały do władz kościelnych128. 
Obawy parafi an rozwiała deklaracja biskupa z 30 kwietnia, że franciszkanie nie 
staną się „właścicielami majątku parafi alnego ani też nie zamierzają przywłasz-
czyć sobie tenże kiedykolwiek w jakikolwiek sposób, objęli tylko na wieczne 
czasy duszpasterstwo w tejże parafi i, na życzenie biskupa”. „Ponieważ parafi a św. 
Stanisława B. M. w Cleveland, Ohio aczkolwiek jest rzymskokatolicka i takowa 
chce na zawsze pozostać składa się wyłącznie z parafi an narodowości polskiej, 

124 Pamiętniki i listy O. Alojzego Warola SJ, w: L. Grzebień (opr.), Burzliwe lata…, s. 194.
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przeto oo. franciszkanie pozwalają na ten fakt, starać się będą wszelkimi siłami, 
aby prawa tejże narodowości pozostawały nienaruszone. Owszem pracować będą 
żeby ducha polskiego rozwijać i krzepić pośród tych parafi an, a dalekie są od 
nich wszelkie myśli niemczenia lub amerykanizowania tychże w przyszłości”129. 
Nie znaczy to, by konfl ikty zanikły. Odezwały się znów w 1911 r., gdy ludzie byli 
„wzburzeni nabożeństwami prowadzonymi przez księży. Ich słaba znajomość 
polskiego sprawia, że ojcowie nie znają nauk kościoła i nie są w stanie nauk 
kościoła jasno przekazać po polsku ani dorosłym, ani dzieciom”130.

Wśród kapłanów, którzy przybywali do Ameryki z ziem polskich, wielu 
docierało bez właściwej aprobaty zwierzchników. Niektórzy poszukiwali wręcz 
w Ameryce schronienia lub widzieli ją jako miejsce łatwej „kariery”, w starym 
kraju niemożliwej. Przypadek taki stanowił przyjazd ks. Edwarda Umińskiego 
z diecezji płockiej. Dotarł on do parafi i Najświętszego Serca Jezusa w New 
Britain, CT. Przybył bez zaproszenia proboszcza ks. L. Bójnowskiego czy 
też biskupa Hartford Michaela Tierneya. Pochodził z powiatu łomżyńskiego, 
a z zaboru rosyjskiego uciekać miał przed prześladowaniami carskiej policji. 
Ponieważ w New Britain żyło już sporo imigrantów z łomżyńskiego, fakt ten 
zadecydował o tym, że tam właśnie się udał. W parafi i od kilku lat trwały pewne 
wewnętrzne napięcia (niezadowolonym przewodzili przedstawiciele polonijnej 
klasy średniej). Ksiądz Umiński, podobno o ujmującej osobowości, nawiązał 
kontakt z grupą malkontentów parafi alnych. Przekonano go, że może zastąpić 
ks. L. Bójnowskiego. Do konfrontacji doszło już miesiąc po jego przybyciu do 
Connecticut. tłum niezadowolonych zaatakował 11 sierpnia plebanię w obronie 
Umińskiego, chociaż awantura oparta była na nieporozumieniu, bowiem ani 
proboszcz ani biskup nie zamierzali wikarego odsyłać. Niemniej w jej wyniku 
Bójnowski w istocie zdecydował się oddalić księdza, na co uzyskał aprobatę 
biskupa131. Konsekwencje „afery Umińskiego” był jednak dalsze i głębsze. 
Zadecydowały o nieufności i niechęci biskupa do księży wywodzących się z Pol-
ski. Nie chciał ich w diecezji zatrudniać. Wysyłał natomiast do Polski na studia 
kleryków irlandzkiego pochodzenia, po to, by oni właśnie podejmowali pracę 
w parafi ach polonijnych132.

129 Chronica Parochiae et residentiae St. Stanislai, s. 1–3, Cleveland, 30 April 1906, WHRS, 
St. Stanislaus Church Records, cont. 1, fold. 1.

130 W Zdubski do bpa J. Farrelly’ego, 1911, St. S., fold. 1909–1920; W. Krzycki do Rev. 
T. O’Reilly, 1 VI 1912 r., St. S., fold. 1909–1912; Komitet parafi alny do bpa J. Farrelly’ego 
16 II 1912 r., 23 I 1912 r., St. Casimir Parish Papers, ADC, fold. 1909–1920.

131 D. S. Buczek, Immigrant Pastor…, s. 26–34.
132 D. S. Buczek, Equality of Right…, s. 15; D. A. Liptak (1982), The Bishops of Hartford and 

Polish Immigrant Clergy, w: Pastor of the Poles…, s. 52–54.
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„NIEZALEŻNI”

Faza pierwsza dziejów kościelnych placówek polonijnych trwała do 1897 r. 
Cechowały ją żywiołowe reakcje i protesty w parafi ach, miały wszakże charakter 
przejściowy. W fazie następnej jednak żywiołowy ruch stał się zorganizowany 
wraz z powstaniem PNKK. Polonijną społeczność odróżniało to od innych grup 
etnicznych. Nigdzie indziej nie powstała trwała nowa struktura kościelna. Lista 
rebelii, buntów, konfl iktów była, jak wspominałem, długa. H. Kubiak i A. Brożek 
wymieniają jako pierwszą parafi ę, w której do tego doszło, miejscowość Poland 
Corner, Wisc., 1870–1874 r.133. Jednym z głośniejszych takich epizodów były 
wydarzenia we wspomnianej wyżej parafi i św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Cleveland. Gdy minęła euforia po wzniesieniu budowli, wysokość 
długu i sposób zbierania pieniędzy budziły coraz większy niepokój i sprzeciw 
wielu parafi an134. Opozycję wobec proboszcza dość wyraźnie popierał wikary 
ks. Motulewski. Zadłużenie parafi i zatrważało władze diecezji i nowo miano-
wanego w 1891 r. biskupa I. F. Horstmanna135. Pisał on: „Jeśli parafi a upadnie 
zanim jej dług zostanie zmniejszony przynajmniej do 60.000 dolarów, dojdzie 
do ogromnego skandalu, jakiego dotąd nie było w diecezji”136. Do zarzutów 
dotyczących złej fi nansowej polityki oraz nadmiernego obciążania parafi an 
doszły oskarżenia o złe prowadzenie się księdza. Jeszcze biskup R. Gilmour 
w 1888 r. wszczął dochodzenie w sprawie podobnych zarzutów, bp Horstmann 
je kontynuował. Ostatecznie skłonił Kolaszewskiego do opuszczenia parafi i. Ten 
zrezygnował z probostwa i wyjechał do Syracuse, gdzie stworzył parafi ę Naj-
świętszego Serca Jezusa. W Cleveland nowym proboszczem został 7 czerwca 
1892 r. wspomniany wyżej ks. Benedykt Rosiński137, który jako emigrant 
ukończył seminarium w Cleveland i został wyświęcony w 1887 r. Był wikarym 
w niemieckiej parafi i w Sandusky, Ohio, i później proboszczem w kościele św. 
Wojciecha w Berei. Zyskać tam miał szacunek ludzi, udało mu się zakończyć 

133 H. Kubiak, Polski Narodowy…, s, 97; A. Brożek, Polonia…, s. 102; W. Galush, For More 
Then Bread…, s. 113; A. J. Kuzniewski, Faith and Fatherland…, s. 24–25.

134 List protestujących parafi an do bpa Horstmanna, b. d., St. S., fold. 1892.
135 S. Lewandowski do bpa F. Horstmanna, 25 III 1892 r., St. S., fold. 1892; F. M. Boff do 

A. Kolaszewskiego, 30 VI 1891 r., Bishop Horstmann Letter Book, ADC (dalej cyt. FHLB), 
PG 802, s. 802; Bp Horstmann do A. Kolaszewskiego, 22 III 1892 r., FHLB, vol. 7, s. 612; 
J. H. Lackner, Bishop…, s. 70.

136 Bp F. Horstmann do abpa F. Satollego, 26 VI 1894 r., FHLB, vol. M, s. 605; „Cleveland 
Plain Dealer”, 15 VI 1892 r..

137 Rosiński urodził się w Poznańskiem, święcenia uzyskał w Cleveland – W. Kruszka, Histo-
rya…, vol. 12, s. 46–47.
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waśnie w parafi i i rozbudować ją138. W Cleveland, w dzielnicy Warszawa, część 
parafi an przyjęła decyzję biskupa z ulgą, uznając władzę biskupa. Jednakże już 
w następnym roku część parafi an jawnie wystąpiła przeciw nowemu probosz-
czowi. Zwolennicy Kolaszewskiego w akcie buntu odmawiali uczęszczania do 
kościoła i nie poddali się decyzji biskupa. Już kilka dni po ustąpieniu Kolaszew-
skiego rozpoczęły się demonstracje. Parafi anki wzbraniały wejścia do kościoła 
ks. Rosińskiemu. Oblegano dom proboszcza. Rosiński starał się uspokajać para-
fi an, podobnie jak biskup Horstmann, który przybył nawet do dzielnicy. Czterna-
stego czerwca wydawało się, że po ostrzeżeniach biskupa do wzburzonej dzielnicy 
powróci spokój. Ksiądz Rosiński odprawiał mszę św. Biskup Horstmann starał 
się tłum uspokoić i przekonać wiernych do nowego proboszcza139. Daremnie. 
Zwolennicy Kolaszewskiego dowodzili: „My tu bossa ani burzyciela nie chcemy! 
Myśmy składali nasze ciężko zapracowane pieniądze, za które kościół wystawi-
liśmy. Chcemy tu mieć dobrego kapłana, aby ludzi nauczył, aby miał wszyst-
kich w równym poszanowaniu i zgodzie”140. Wyłonił się komitet, który żądał 
od biskupa: „[niech] nam odda na powrót, czyli wróci zapis na kościół i inne 
budynki, jako będące własnością parafi i św. Stanisława BM”. Biskup komitetu 
przyjąć nie chciał, miał jego członków znieważyć. W imieniu grupy agresywnie 
występował redagowany przez M. A. Chrostowskiego141 tygodnik „Jutrzenka”. 
Urządzano wiece, a spotkania były burzliwe142. „Dla tej parafi i nastąpiły czasy 
przejść trudnych, różnych burd i zawiei, wywołanych niespokojnym duchem ks. 
Kolaszewskiego. Parafi a św. Stanisława była wtedy podobną do drzewa miota-
nego szalonym wichrem; gięły się konary, łamały się gałęzie, odpadały pożół-
kłe liście, ale pień parafi i mimo to pozostawał niewzruszony” – pisał później 
W. Kruszka143.

Zwolennicy księdza Kolaszewskiego pisali do biskupa Cleveland oraz do 
Delegatury Apostolskiej w Waszyngtonie, domagając się zmiany decyzji. Ich 
„dawny ukochany proboszcz” zbudował kościół, dwie szkoły i choć pozo-

138 Ks. Benedykt Rosiński, „Jutrzenka”, nr 19, 20 IX 1893 r., s. 1; C. Kaczynski, What 
Mean…, s. 35.

139 Prelate and People. The Bishop warns St. Stanislaus Parishioners, „Cleveland Plain 
 Dealer”, 15 VI 1892 r.; C. Kaczynski, What Mean…, s. 35–37.

140 Korespondencja…, „Jutrzenka” (Cleveland), nr 29, 27 XII 1893 r., s. 1, 2.
141 Dziennikarz, pisarz, dramaturg, anarchizujący autor, zob. K. Majewski, Traitors…, s. 42, 

76, 94–95, 156; A. Walaszek, Światy…, s. 63.
142 „Jutrzenka”, 20 IX 1893 r., s. 1, 16 I 1894 r., s. 2, 31 I 1894 r., s. 4, 21 III 1894 r., s. 4, 

14 II 1894 r., s. 4, 1 IV 1894 r., s. 4, 11 IV 1894 r., s. 1; „Przegląd Emigracyjny”, 15 IV 1894 r., 
s. 81.

143 W. Kruszka, Historya…, vol. XII, s. 46.
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stawił długi, to jednak jego następca okazał się despotą, dowodzili. Rosiński 
– pisano dalej – ranił parafi an, bezustannie krytykując zasługi i zachowania 
Kolaszewskiego. Namawiać miał kobiety, by fałszywie oskarżały dawnego pro-
boszcza o gwałty. Rosiński planować miał pobicie Kolaszewskiego, namawiać 
do podłożenia bomby pod domem Kolaszewskiego. Oskarżano go również 
o pijaństwo, uwodzenie żonatych parafi anek jeszcze w Berei, a później w para-
fi i św. Stanisława. W czasie spowiedzi Rosiński pytać miał ludzi, po której 
opowiadają się stronie w konfl ikcie w parafi i i od tego uzależniał rozgrzesze-
nie. Podczas publicznych spotkań biskupa Horstmanna porównywano do „cara 
ruskiego”144.

Bardziej poważne pisma wysyłali do biskupa Satollego świeccy przywódcy 
dzielnicy Warszawa – P. Knioła i F. Lewandowski, domagając się zmian w para-
fi i i krytykując, choć spokojniej, nowych księży145. Ksiądz Rosiński bronił się, 
oskarżając przedstawicieli polonijnej klasy średniej o podsycanie niepokojów 
w parafi i146. Początkowo z Syracuse Kolaszewski odcinał się od tych awan-
tur: „Nie mogę być obwiniany za dawne i aktualne niepokoje. Obciążają one 
sumienie księdza Rosińskiego”147. Kolaszewski pisywał jednak także do swo-
ich zwolenników, polecając im jako przywódcę M. A. Chrostowskiego: „macie 
w nim teraz dzielnego wodza”. Buntownicy chcieli aresztowania księdza Rosiń-
skiego, a M. A. Chrostowski organizował spotkania w sprawie budowy nowego 
kościoła148. „Partia” Rosińskiego przekazywała z kolei biskupowi zaprzysiężone 
zeznania, dowodzące, że ten kapłan nigdy nie wyrażał się źle o Kolaszew-
skim149. Pewna grupa zarzucała Kolaszewskiemu kontakty z niezależnym pol-
skim proboszczem z Detroit, ks. Dominikiem Kolasińskim. Kolaszewski miał go 

144 List do abpa F. Satollego, 9 V 1893 r., DAUS IX, Cleveland, fold. 3/1, s. 1; B. Rosiński 
do abpa F. Satollego, 15 V 1894 r., tamże; Z życia ks. Rosińskiego, „Jutrzenka”, nr 2, 10 I 1894 r.; 
Do narodu polskiego w Cleveland, „Jutrzenka”, nr 3, 17 I 1894 r., s. 1; Nasz meetyng w niedzie-
lę, „Jutrzenka”, nr 12, 21 III 1894 r., s. 4; Nowy dowód przeciw Rosińskiemu, „Jutrzenka, nr 6, 
7 II 1894 r., s. 4.

145 4 VI 1893 r. P. Knioła i F. Lewandowski do abpa F. Satollego, DAUS IX, Cleveland, fold. 
3/1; 18 IX 1893 r.; J. Pawłowski i in. do abpa F. Satollego, tamże.

146 B. Rosiński do bpa Horstmanna, 16 X 1893 r., DAUS IX, Cleveland, fold. 3/1. 
147 A. Kolaszewski do delegata apostolskiego abpa F. Satollego, 13 III 1894 r., DAUS IX, 

Cleveland, fold. 3/1.
148 A. Kolaszewski do A. Rafalskiego i F. Lewandowskiego, 9 I 1894 r. i 10 I 1894 r., DAUS 

IX, Cleveland, fold. 3/1; In open Rebellion, „Cleveland Leader”, 16 III 1894 r., s. 8; Bp Horstmann 
do dra Papi, 16 III 1894 r., DAUS IX, Cleveland, fold. 3/1.

149 Zeznanie W. J. Horaka, 27 III 1894 r. i Ludwika Dewoyno, 27 III 1894 r., DAUS IX, Cle-
veland, fold. 3/1.
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odwiedzić, gdy był w Syracuse150. Dnia 28 kwietnia 1894 r. biskup Horstmann 
dowiedział się, że Kolaszewski wrócił do Cleveland151. Zrewoltowani parafi anie 
poprosili biskupa o zgodę na budowę nowego kościoła i parafi i rzymsko-kato-
lickiej, lecz niezależnej fi nansowo od diecezji. Kolaszewski spotkał się 2 maja 
1894 r. ze swoimi zwolennikami oraz z biskupem. Gdy raz jeszcze odmówiono 
mu zgody na powrót do Cleveland, zrewoltowani parafi anie ze swoim probosz-
czem zerwali z kościołem rzymsko-katolickim. Następnego dnia, 3 maja, doszło 
do pierwszego spotkania przyszłych parafi an i zarysowania projektu parafi alnego 
statutu. Rozmaite komitety rebeliantów ogłaszały, że zakupiono ziemię pod 
budowę kościoła i zebrano już 2000 dolarów. O powstanie niezależnej parafi i 
obwiniano samego biskupa i jego zachowanie: „nie chcemy być rządzeni przez 
takiego człowieka [...] [amerykańscy biskupi] nie kochają Polaków”152. Pod-
czas entuzjastycznego spotkania ze stronnikami, w udekorowanej fl agami hali, 
ks. Kolaszewski wygłosił mowę, w której zawarł wszystkie żale i pretensje wobec 
„irlandzko-niemieckich” biskupów. 

Mowa Kolaszewskiego to niemal program wszystkich kapłanów i wspól-
not parafi alnych, które popadały w konfl ikt z hierarchią amerykańską. Ksiądz 
żądał dla Polaków i imigrantów prawa do uczestniczenia w budowaniu amery-
kańskiego katolicyzmu na równych z innymi prawach, prawa do zachowania 
majątku w rękach polskich, zachowania polskiego charakteru parafi i, prawa do 
„patriotyzmu”. „Despotyzm i tyrania biskupów amerykańskich jest nie do znie-
sienia. Wszędzie Polacy traktowani są przez nich jak bydło”. Kolaszewski dekla-
rował: „nasz kościół nie będzie zbudowany na fanatyźmie, na nienawiści, lecz na 
wzajemnej miłości i tolerancji. Nasz kościół nie będzie wyznaczał zasad despo-
tyzmu i niewolniczego posłuszeństwa, ale zasady wolności”. „Obowiązkiem 
każdego księdza polskiego jest być nie tylko wzorowym kapłanem, ale i prawym 
patriotą polskim – ksiądz polski, zwłaszcza tu w Ameryce nie powinien nigdy 
zapomnieć, że zanim został wyświęcony na księdza był Polakiem, zanim nauczył 
się dogmatów teologicznych i religijnych poznał historię mężów zasłużonych dla 
kościoła – to już wiedział o bohaterach narodowych, czcił pamięć Kościuszki, 
Pułaskiego”. Żądał: „aby księdza przyjmował i oddalał nie biskup, ale parafi a 
sama [...]. Z księdzem, którego obieracie, powinniście zrobić ugodę na pewną 
ilość lat, jeżeli po upływie tego czasu będzie się wam podobać to go zatrzymacie 

150 Ks. Kolaszewski w Cleveland, „Jutrzenka”, nr 19, 10 V 1894 r., s. 1.
151 Bp Horstmann do dra Papi, 28 IV 1894 r., DAUS IX, Cleveland, fold. 3/1.
152 Affi davit of Frank Golubski, 15 V 1894 r., DAUS IX, Cleveland, fold. 3/1; Rev. Kolaszew-

ski and the Fractious Poles, „The Catholic Universe”, 12 V 1894 r., s. 4; C. Kaczynski, op. cit., 
s. 38–39.
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dłużej [...] będziemy uznawać władzę biskupa, ale nie w sprawach świeckich, nie 
w sprawach doczesnych [...]. Szkoły parafi alne powinny być zreorganizowane”. 
Uczyć w nich zaś powinien personel świecki153.

O 7:30 rano 13 maja 1894 r. na rogu ulic Poland i Colly Kolaszewski odprawił 
mszę świętą, zapowiadając, że przez cztery tygodnie będzie to robił, dopóki nie 
powstanie budynek kościoła. Zapowiadał chrzciny i udzielanie ślubów. Podczas 
kolejnych mszy przemawiał również Chrostowski oraz delegaci niezależnych 
parafi i polskich z Buffalo. Ani sprzeciwy parafi an i księży z parafi i św. Stanisława, 
ani głosy oburzenia biskupa Horstmanna i arcybiskupa Satollego nie pomagały154. 
Wedle zasad przedstawianych w słynnych mowach z maja zakładano niezależną 
od biskupa parafi ę pod wezwaniem Niepokalanego Serca Marii. Parafi anie byli 
właścicielami nieruchomości. Nastąpiło ostateczne zerwanie Kolaszewskiego 
i jego parafi an z hierarchą: „Teraz, Biskupie, przeczytaj to proszę [...]. Ogłaszamy, 
że jesteśmy ludźmi, obywatelami amerykańskimi i tak ty, jak każdy z twoich 
biskupów będzie musiał traktować nas jak ludzi”155. Kolaszewski i Chrostowski 
utworzyli w 1894 r. Polski Narodowy Komitet Kościelny: „zadaniem naszym 
jest głównie utrzymywać kościoły polskie w rękach polskich, a jednocześnie 
zabezpieczyć Was wielebni księża przeciw niegodziwościom i nierozsądnemu 
częstokroć widzimisię biskupa”. Podczas sierpniowego zjazdu 16 polonijnych 
niezależnych parafi i z USA samozwańczy Joseph René Vilatte z Wisconsin, tytu-
łujący się arcybiskupem amerykańsko-katolickiego kościoła, proponował, by nie 
odgradzać się od katolików innych grup etnicznych, którzy również buntowali 
się przeciw amerykańskim biskupom156. Sytuację tak komentował oczywiście 
ks. B. Rosiński: „Wielebny Ojciec słyszał o zajściach w Cleveland. Kolaszewski 
postradawszy miejsce w Syracuse ze znanych przyczyn, i szukając na próżno, jak 
się zdaje przyjęcia u innych biskupów, zawitał do Cleveland i zakłada schizma-

153 Ks. Kolaszewski w Cleveland, „Jutrzenka”, 10 V 1894 r., s. 1–2.
154 Affi davit of Frank Golubski, 15 V 1894 r., DAUS IX, Cleveland, fold. 3/1; „Cleveland 

Leader”, 21 V 1894 r.; DAUS IX, Cleveland, fold. 3/1.
155 J. H. Lackner, Bishop…, s. 90; „Jutrzenka”, 23 V 1894 r., s. 4, 13 VI 1894 r., s. 4, 

27 VI 1894 r., s. 1; Constitution and Regulations of the Polish Catholic Congregation Known as 
the Congregation of the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary of Cleveland, Ohio (1894), 
Cleveland, druk. w: „Jutrzenka”, s. 10.

156 Polski Narodowy Komitet Kościelny do Księży polskich w Ameryce i Europie, „Jutrzen-
ka”, 8 VIII 1894 r., s. 1, 25 VII 1894 r., s. 1, 15 VIII 1894 r., s. 1; „Ameryka”, 21 IX 1895 r., s. 4; 
S. Kłobukowski (1894), Niezależne kościoły narodowe w Polsce amerykańskiej, „Przegląd Emi-
gracyjny”, r. 3, nr 21, 1 XI 1894 r., s. 196; na temat Vilatte’a por. A. J. Kuzniewski, Faith and Fa-
therland…, s. 27; Kaczynski, What Mean Yet..., s. 24–25; J. W. Wieczerzak (1990), On Two Trails: 
The Polish Independent Parish of Freeland, Pennsylvania: Father Paul Kaminski, „PNCC Studies”, 
vol. 11, s. 28.
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tycką parafi ę. Buduje już swój zbór, zakupił nawet cmentarz. Jakkolwiek chwi-
lowo nie ma bardzo wielu zwolenników, grozi jednakowoż niebezpieczeństwo, 
że obałamucić może więcej przez swoje krętactwa [...]. Ja ze swej strony uczyni-
łem co mogłem i mam setki rodzin stojąco mężnie przy kościele i biskupie. Atoli 
siły moje nie wystarczają, gdyż w razie schizmy znajdą się tacy, którzy pod-
burzeni przez antagonistę czują do mnie osobiste urazy”157. Adresat tego listu, 
ks. W. Sebastiański, przeprowadził pomiędzy 20 kwietnia a 6 maja misje 
w kościele św. Stanisława „przeciw schiźmie Kolaszewskiego, kazań około 50, 
nawróconych ze schizmy około 500 osób”158. Kolaszewski i nowy komitet para-
fi alny próbował jednak rozmów. Podnosili żądanie, by w parafi i obowiązywały 
prawa stanu Ohio, nie zaś diecezjalne. Apele do arcybiskupa Satollego utrzy-
mane były w innym tonie i domagały się sprawiedliwości – „nie chcemy się 
oddzielać”159.

Historyk Chuck Kaczyński analizował dokumenty oraz konstytucję160 nowej 
parafi i, zauważając, że twórcy parafi i niezwykle mocno akcentowali jej etnicz-
ność, polskość i amerykańskość jednocześnie. Parafi anie mieli posiadać prawo 
do wypowiadania się w kwestiach wspólnoty (po polsku, takim bowiem miał 
być ofi cjalny język parafi i) i choć wspólnota miała być otwarta dla innych ludzi, 
oczekiwano od nich jednak używania języka polskiego. Kongregacja wybierać 
miała proboszcza, który jednak musiał być Polakiem. Proboszczowi pozosta-
wiano jedynie władzę w kwestiach duchowych. O wszystkich innych sprawach 
związanych z funkcjonowaniem parafi i decydować mieli sami parafi anie i ich 
komitety161.

W 1894 r. Kolaszewskiego najpierw suspendowano, później, 20 czerwca 
1894 r., ekskomunikowano162. Obie strony konfl iktu zażarcie atakowały się 
w prasie, przywołując rozmaite argumenty. Na początku sierpnia 1894 r. nowy 
kościółek („mała budka” jak napisał Kruszka163) pod wezwaniem Niepokalanego 
Serca Marii był gotów. Wówczas Kolaszewski i Chrostowski zorganizowali 

157 B. Rosiński do W. Sebastiańskiego, 11 VI 1894 r., w: L. Grzebień (opr.), Burzliwe lata 
Polonii…, s. 126–127.

158 Z notatnika i korespondencji O. W. Sebastiańskiego, ibid., s. 127.
159 Bp Horstmann do abpa F. Satollego, 1 VI 1894 r., A. Kolaszewski, A. Rafalski, J. Knioła, 

F. Lewandowski 14 VI 1894 r., A. Kolaszewski do abpa F. Satollego, 21 VI 1894 r., DAUS IX, 
Cleveland, fold. 3/2; That Church Row, „Cleveland World”, 16 VI 1894.

160 Constitution and Regulations of the Polish Congregation..., kopie w ADC oraz DAUS IX, 
Cleveland, fold. 3/2.

161 C. Kaczynski, What Mean Ye…, s. 39–44.
162 Sentence of Excommunication promulgated against the Rev. A. Kolaszewski, „The Catho-

lic Universe”, 26 V 1894 r., s. 4.
163 W. Kruszka, Historya…, vol. 12, s. 53.
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w Cleveland konferencję niezależnych parafi i polskich w Ameryce, co stanowiło 
próbę stworzenia jakiejś większej struktury, ale przede wszystkim wywarcia więk-
szego jeszcze nacisku na hierarchię katolicką, by stała się skłonna do ustępstw164. 
Arcybiskup Vilatte poświęcił nową świątynię 19 sierpnia 1894 r. Wyświęcił 
również dwóch niezależnych księży – Jana Radziszewskiego i Stefana Kamiń-
skiego. Ten ostatni w istocie wcześniej pracował z buntowniczym ks. Kolasiń-
skim w Detroit165. Oczywiście podstawowy konfl ikt istniał pomiędzy parafi anami 
nowej, niezależnej parafi i a parafi ą św. Stanisława. Parafi an z Niepokalanego 
Serca nazywano „barabaszami”, tych pozostałych w Stanisławowie – „rzymia-
nami”. Podejrzenie o przynależność do nowej parafi i prowadzić mogło do usu-
nięcia z organizacji ubezpieczeniowej lub organizacji samopomocy. W Cleveland 
zwolennicy Kolaszewskiego „przyjęli go z wielkim zapałem, zwłaszcza, że 
ks. Rademacher-Kolaszewski-Coyle nie żałował im wódki i piwa. Wyprawiano 
też wówczas istnie orgie” – powiadał Kruszka166. Parafi anie maszerowali ulicami, 
spotykając się z wrogością sąsiadów – 19 sierpnia doszło do starć i walk. Dwa 
dni później, 21 sierpnia, przedstawiciele parafi i niezależnych wezwali wszyst-
kich niezadowolonych z władz kościoła katolickiego w USA do wstąpienia w ich 
szeregi. Powstać miał Amerykański Kościół Katolicki, złożony z ludzi różnej 
narodowości, zjednoczonych jednak wiarą katolicką i „duchem amerykańskim”. 
Nazwa nowego kościoła miała być pomysłu Kolaszewskiego, a członków ruchu 
różnego pochodzenia łączyć miały „dogmaty katolickie i retoryka amerykańska”. 
Księża tego kościoła działać mieli jednocześnie jako Polacy, katolicy i Amery-
kanie. Jakobicki biskup René Vilatte pomysł poparł167. Kaczynski dopatruje się 
w tych planach jakiegoś wariantu idei Cahensly’ego. W 1891 r. Niemiec Peter 
Cahensly, działacz katolicki i współzałożyciel Towarzystwa św. Rafała (sam 
zresztą nie był w Ameryce) wystosował do Watykanu memoriał, w którym suge-
rował utworzenie w USA odrębnych diecezji dla katolików niemieckich, którymi 

164 A. Kolaszewski do abpa F. Satollego, 3 VIII 1894 r., Polish Committee do abpa F. Satolle-
go, 28 IX 1894 r., DAUS IX, Cleveland, fold. 3/2; C. Kaczynski, What Mean Ye…, s. 45–49.

165 W. Kruszka, Historya…, vol. 12, s. 53 podaje błędną datę ceremonii przesuwając ją 
o jeden dzień; L. Orton, Polish Detroit…, s. 147; Pamiętniki i listy Ojca Alojzego Warola SJ, w: 
L. Grzebień (opr.), Burzliwe lata…, s. 142. O Kamińskim por. J. W. Wieczerzak, On Two Trails…, 
s. 23–60; C. Lechicki (1965), Kamiński Paweł, w: Polski Słownik Biografi czny, Kraków, t. 11, z. 4, 
s. 578–579; Z. Surman (1971), Ksiądz Paweł Kamiński i upadek ruchu starokatolickiego na Gór-
nym Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 137; Historia…, Wrocław, s. 5–34.

166 „Jutrzenka”, 25 VII 1894 r., s. 4, 27 VI 1894 r., s. 1; Protokoły z posiedzeń Towarzystwa 
Synowie Polski i Litwy, Grupa 171 Związku Narodowego Polskiego, 10 II 1895 r., Western  Reserve 
Historical Society (dalej WRHS), Polish Library Home Collection, cont. 2, fold. 28; W. Kruszka, 
Historya…, vol. XII, s. 52.

167 C. Kaczynski, What Mean Ye…, s. 51–52.
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kierowaliby biskupi pochodzenia niemieckiego. Idea ta nie znalazła papieskiej 
akceptacji w 1891 r. (por. też niżej)168. Ekscesy trwały. Tłum Irlandczyków lżył 
i obrzucał grudkami błota polską procesję. Podczas bójki polskich „ułanów” 
z atakującymi ich ludźmi kilka osób zostało rannych169. 

Ekskomunika Kolaszewskiego skomplikowała tylko poważnie sytuację. 
Odtąd konfl ikt z biskupem przerodził się w niechciany przez proboszcza konfl ikt 
z papiestwem. A przecież Kolaszewski nieustannie podkreślał, że jego zerwa-
nie nie dotyczyło kościoła rzymskokatolickiego, lecz tylko lokalnej hierarchii 
biskupiej. W nadziei na powrót na łono kościoła katolickiego bezustannie pisał 
do delegata apostolskiego arcybiskupa Satollego, skarżąc się i wciąż sugerując, 
że „lepiej byłoby się ugodzić”170. Po zmianie delegata apostolskiego próby pona-
wiał: „Jesteśmy katolikami i pragniemy pozostać w jedności z Świętym Kościo-
łem Rzymskim, nie chcemy się oddzielać i nie oddzielamy”171. Takie stanowisko 
spowodowało też zapewne, że ostatecznie nie zrealizowano idei Polskiego Naro-
dowego Komitetu Kościelnego. Dlatego niezależna parafi a nie weszła też w skład 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (PNKK). Ponad głowami hierar-
chów amerykańskich Kolaszewski chciał pogodzić się z Rzymem.

Parafi a przetrwała, zbudowano też plebanię. Jednakże 12 maja 1908 r. 
kościół strawił ogień. Niewątpliwie po trosze przyczyniło się to do ostatecznego 
pojednania Kolaszewskiego z kościołem rzymskim172. Doszło do tego po nagłej 
śmierci biskupa Horstmanna 13 maja 1908 r. Za swego życia Horstmann, świa-
dom przecież rozmaitych konfl iktów w parafi ach, starał się im zapobiec i wbrew 
rozmaitym przeciwnościom wyznaczyć jako biskupa pomocniczego urodzonego 
w Czechach ks. Josepha Koudelkę. Doszło do tego w 1907 r., choć Koudelka 
przyjęty został wrogo przez Irlandczyków i nieufnie przez inne grupy. Dla Pola-
ków z miasta jego nominacja stanowiła wręcz obrazę, W. Kruszka pisał, że nie 
wpuści nowego biskupa do swojej parafi i173. Z listu bpa Koudelki poznajemy 
jego wersję wypadków w parafi i Kolaszewskiego. Liczyć miała około 300 
rodzin. Zarządzający natomiast parafi ą św. Stanisława franciszkanie zaprosili 
Koudelkę do wygłoszenia kazania w święto patrona kościoła. Ten wezwał schi-

168 C. Kaczynski, op. cit., s. 48, 53; D. Praszałowicz, Stosunki polsko-niemieckie…, s. 175.
169 „Przegląd Emigracyjny”, 15 IX 1894 r., s. 177; S. Kłobukowski, Niezależne kościoły…, 

s. 196; W. Kruszka, Historya…, vol. XII, s. 563.
170 A. F. Kolaszewski do abpa F. Satollego, 14 II 1895 r., 1 III 1895 r., 6 VIII, 24 V 1894 r., 

DAUS IX, Cleveland, fold. 3/2.
171 A. Kolaszewski do delegata apostolskiego kard. Sebastiana Martinellego, b. d., DAUS IX, 

Cleveland, fold. 3/2.
172 C. Kaczynski, What Mean…, s. 52.
173 H. B. Leonard, Ethnic Tensions…, s. 404–405.
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zmatyków do powrotu. Ponowił prośbę, gdy święcił kamień węgielny pod inny 
polski kościół w okolicy – Najświętszego Serca. W istocie parafi a i ks. Kolaszew-
ski zdecydowali się powrócić do Kościoła. We wrześniu 1908 r. Kolaszewski 
i administrator diecezji msgr Felix Boff podpisali ugodę. Proboszcz i komitet 
parafi alny prosili „o ponowne przyjęcie do Kościoła rzymsko-katolickiego [...] 
naszej wspólnoty” i jednogłośnie zaaprobowali przeniesienie tytułów własności 
nieruchomości i ziemi na diecezję, czyli biskupa174. Zdesakralizowana budowla 
kościelna została 6 września ponownie poświęcona175. Pogodzony z Kościołem 
rzymskim Kolaszewski zmarł 2 grudnia 1910 r.

Dwa pierwsze ośrodki parafi i niezależnych powstały w Chicago i w Buffalo 
w latach 1894–1895. Organizatorem ruchu w Chicago był wspomniany ksiądz 
Antoni Kozłowski z parafi i św. Jadwigi. Grupa dysydentów stworzyła kościół 
św. Wojciecha, zaś Kozłowski w 1897 r. odebrał sakrę biskupią kościoła staro-
katolickiego. Stworzony w ten sposób Kościół polskokatolicki stopniowo się 
rozszerzał. Jego program sformułował Synod w 1898 r. Parafi e rządzić się miały 
autonomicznie, własność należała do Polaków, podkreślano także patriotyzm176. 
Ośrodkiem drugim stało się Buffalo, gdzie w wyniku sporu z księdzem Pitassem 
pojawili się „niezależni”. Przywódcą ośrodka stał się Stefan Kamiński, który 
w 1898 r. przyjął sakrę biskupią, jako biskup jakobicki z rąk R. Vilatte’a. Kościół 
Matki Boskiej Różańcowej stał się drugą niezależną katedrą polską. Ośrodek 
w Buffalo istniał do 1911 r.177.

To jednak ośrodek trzeci w Scranton w stanie Pensylwania stał się najwięk-
szym i do dziś istniejącym, a przeto najbardziej znanym niezależnym centrum.

POLSKI NARODOWY KOŚCIÓŁ KATOLICKI W AMERYCE

Wydarzenia w Pensylwanii doprowadziły do powstania nowej struktury i naj-
bardziej dojrzałego organizacyjnie i strukturalnie ruchu, który gromadził „nieza-

174 A. Kolaszewski do F. M. Boffa, IX 1908 r., Immaculate Heart of Mary Parish Papers, ADC 
(cyt. dalej IHM), fold. 1892–1908; J. H. Lackner, Bishop…, s. 102–104; H. B. Leonard, Ethnic 
Tensions…, s. 404–405.

175 Bp Koudelka do bpa D. Falconia, 5 IX 1908 r., DAUS IX, Cleveland, fold. 112, s. 3–5.
176 H. Kubiak, Polski Narodowy…, s. 102–103; J. S. Pula (2011), Kozłowski Antoni, w: Po-

lish American Encyclopedia, s. 244. Dokumenty synodów i okołosynodalne opublikowano w: Sy-
nods of the Polish National Catholic Church 1904–1958, (1993), comp. and ed. C. J. Grotnik, 
Boulder.

177 H. Kubiak, Polski…, s. 104–105; J. S. Pula (2011), Kamiński Stefan, w: Polish American 
Encyclopedia, s. 219; A. Brożek, Polonia…, s. 102–103.
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leżnych”. Zagłębie węgla antracytowego w północnej Pensylwanii przeżywało 
wówczas gospodarczy rozkwit. Blisko kopalń powstawały stalownie, odlewnie. 
Docierali tu zatem liczni imigranci – od Anglików, Walijczyków, po Niemców, 
Irlandczyków, a dalej Polaków, Litwinów, Słowaków178. W Scranton w 1885 r. 
zorganizowano parafi ę Najsłodszego Serca Jezusa i Marii. Gdy w 1892 r. przejął 
ją ks. Ryszard Aust, w następnym roku jego asystentem został ks. Franciszek 
Hodur, demokrata, patriota, miłośnik polskiej literatury postromantycznej, spo-
łecznik (bliskie były mu ideały S. Stojałowskiego) i organizator. Napięcia w para-
fi i narastały, by w 1896 r. doprowadzić do otwartego konfl iktu. Powód sporów 
stanowiła kontrola fi nansów parafi i. W 1896 r. musiała interweniować policja, bo 
8 października kilkusetosobowy tłum parafi an uniemożliwił Austowi wykonywa-
nie obowiązków. Niezadowoleni opuścili parafi ę i rozpoczęli starania o stworze-
nie kolejnej parafi i. O jej prowadzenie poproszono ks. Franciszka Hodura, który 
wówczas kierował parafi ą w Nanticoke. Hodur powrócił do Scranton. Komitet 
rozpoczął prace nad stworzeniem nowego kościoła. Według wstępnych założeń 
program dysydentów składał się z postulatu objęcia przez nowy komitet kontroli 
nad fi nansami parafi i oraz decydowania o wyborze / zmianie proboszcza. Biskup 
początkowo nie oponował. Gdy jednak ruch okrzepł, pojawiały się kolejne dezy-
deraty, a także zmieniało stanowisko O’Hary, biskupa Scranton. Gdy biskup 
wycofał się z decyzji poświęcenia kościoła, spór dotyczył prawa do własności 
kościoła. Komitet parafi alny się nie ugiął i wysłał przedstawicieli do Watykanu. 
Tam ks. Hodur przedstawił już dłuższą listę żądań, a był wśród nich postulat mia-
nowania polskiego biskupa w USA. Jesienią 1898 r. ogłoszono jednakże nega-
tywną decyzję Watykanu. Hodura i jego zwolenników ekskomunikowano. Nie 
jest właściwe istotne, czy data ekskomuniki (2 października) czy wcześniejsze 
walne zebranie komitetu 14 marca 1897 r. oznaczało początek nowego Kościoła. 
Jego istnienie stało się faktem. „Hodurowców” atakowano mało wybrednie, 
izolowano. W kolejnych latach podejmowano co prawda próby porozumienia 
z biskupem. Ostatecznie jednak w 1900 r. zdecydowano się zerwać z Kościołem 
rzymskokatolickim. Wówczas PNNK poczynił zmiany poważniejsze – do liturgii 
wprowadzono język polski i pewne zmiany doktrynalne. Odrzucono nieomylność 
papieży, kult relikwii i odpusty, później zniesiono celibat księży, wprowadzono 
spowiedź publiczną. Ruch zaś szybko zaczął się rozszerzać179.

178 A Walaszek, Życie na pograniczu…. passim.
179 W polskiej literaturze wciąż najlepszą analizę wydarzeń stanowi praca H. Kubiaka, Pol-

ski Narodowy…, s. 112–118, aczkolwiek później narosła ogromna dalsza historyczna literatura, 
por. J. W. Wieczerzak (2011), Polish National Catholic Church, w: Polish American Encyclopedia, 
s. 405–406, tamże nowsza literatura; J. W. Wieczerzak (2011), Hodur Francis, w: Polish Ameri-
can…, s. 171–172; J. W. Wieczerzak (1983), Bishop Francis Hodur and the Socialists: Associations 
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W Plymouth, Pa., w parafi i Narodzenia NMP, gdy posługę wśród Polaków 
pełnił ks. M. Tomkiewicz „...lud nie mógł poszczycić się ze swego duszpaste-
rza… uchodził [Tomkiewicz] za wyzyskiwacza, krzywdziciela, tyranizatora 
i brutala”. Popierał go jednak biskup O’Hara. „Nieżyczliwość ajrysko-niemiec-
kich biskupów do emigracji ludu polskiego”, „...zachłanność oraz niski poziom 
indywidualny i moralny kleru polskiego na wychodźstwie. Żądania do udziału, 
czyli współpracownictwa z księdzem w zakresie gospodarczym czyli zdemokra-
tyzowanie życia przy parafi ach” były powodem rewolty w parafi i – pisano po 
latach180. Dnia 3 lipca 1898 r. (choć inna publikacja podaje sobotę 4 czerwca 
1898 r.) zaproszono na wiec ks. Franciszka Hodura, którego pamiętano jeszcze 
z okresu, gdy pracował w Nanticoke. Spotkanie odbyło się w entuzjastycznej 
atmosferze, przyjść miało nań około 800 osób. Gdy postanowiono stworzyć 
nową, niezależną od struktur kościoła katolickiego parafi ę, 150 osób opuściło 
salę. Pozostali przyjęli rezolucję, zgodnie z którą to parafi anie mieli być właści-
cielami wzniesionego przecież własnym sumptem kościoła, zarządzać majątkiem 
parafi alnym, a komitet wybierać miał proboszczów. Tak powstała trzecia para-
fi a PNKK (po Scranton i Priceburgu [później Dickson City])181 – parafi a Matki 
Boskiej Częstochowskiej (później wezwanie zmieniono na Dobrego Pasterza). 
Cywilną zgodę na powstanie parafi i otrzymano od władz Harrisburga we wrze-
śniu 1898 r.182. Do ruchu PNNK dołączyły dalej parafi e w Duryea, Wilkes Barre 
i w Nowej Anglii w Fall River, Jersey City, Bayonne, Chicopee, Lovell. „Tło 
społeczne i przebieg wydarzeń są wszędzie analogiczne jak w Scranton” – pisał 
H. Kubiak183. Ksiądz Hodur mówił: „Nie będziesz, kapłanie polski, zaprzeda-
wał narodu swego obcym biskupom […]. Nie będziesz ludu kłaniał się wrogom 
twoim, noszącym infuły i pastorały, bo oni nie łakną twojego zbawienia, ale 
majątków kupionych za krwawą pracę twoją […]. Będziesz żądał od księdza, 
żeby ci głosił co niedzielę kazanie oparte na ewangelii Chrystusowej, na dziejach 
narodu i historii polskiej […]. Będziesz dążył do tego, żeby w twej parafi i 

and Disassociations, „Polish American Studies”, vol. XL, nr 2; L. Orzell (1979), A Minority within 
a Minority: The Polish National Catholic Church, 1896–1907, „Polish American Studies”, vol. 36, 
nr 1; J. W. Wieczerzak (1998), Bishop Francis Hodur: Biographical Essay, East European Mono-
graphs, Boulder 1998; A. Brożek, Polonia…, s. 103–105; T. R. Majewski (1986), Biskup Franci-
szek Hodur i jego dzieło, Warszawa.

180 Alegat w rocznicę 40-stolecia powstania Parafi i Dobrego Pasterza Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w Plymouth, Pa. (1938), Plymouth, s. 6–7.

181 Alegat w rocznicę…, s. 7–9; Alegat 1898–1973, rocznica Polsko Narodowo Katolickiego 
Kościoła Dobrego Pasterza Plymouth, Pa. (1973), Plymouth, s. 19.

182 Alegat w rocznicę…, s. 9; Alegat 1898–1973…, s. 19, 23, 25.
183 H. Kubiak, Polski Narodowy…, s. 118.
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powstała dobra szkoła polska”184. W 1904 r., jako „administrator” PNKK, Hodur 
pisał: „Już blisko od dziewięciu lat najważniejszą sprawą w życiu polskiego 
wychodźstwa w Ameryce, jest kwestia zależności naszego narodu pod względem 
kościelnym, a co zatem idzie i pod względem moralnym, politycznym i społecz-
nym od ajryskich i niemieckich biskupów. Zależność ta jest główną przeszkodą 
w rozwoju polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych, zagraża poważnym 
niebezpieczeństwem naszemu bytowi i jest ufundowana na prawie kościelnym, 
uchwalonym przez ajryskich arcybiskupów i biskupów w Baltimore w roku 1883 
[…]. Lud polski, który złożył setki milionów dolarów na budowę kościołów 
i płaci dziesiątki milionów rocznie na ich utrzymanie i upiększenie, jest tylko 
na komornym, w tylu kościołach i może być z nich wyrzuconym każdego czasu 
przez irlandzkich dygnitarzy kościoła”185.

PNKK stopniowo zaczął proces unifi kacji niezależnych parafi i polskich 
w USA. Pierwszym krokiem w tym kierunku był I Synod PNKK w Scranton, 
Pa., w którym udział wzięło 146 delegatów186. W rezolucji pisano: „Roszczenia 
rzymskiego Kościoła w Ameryce do majątków, powstałych ze składek i pracy 
wiernych […] potępiamy […] każda gmina kościelna ma z natury rzeczy prawo 
do własności […]. Potępiamy też zakusy biskupów ajryskich i niemieckich na 
naszą narodowość. Przybyliśmy do tego kraju, albo wygnani przemocą przez 
zaborcze rządy naszej Ojczyzny Polski, albo w pogoni za szczęściem, swobodą 
i chlebem i wdzięczni będziemy i lojalni St[anom] Zjednoczonym aż do ostat-
niego tchu […]. Gdy więc polityka biskupów zdąża do przerobienia Polaków 
w Ajryszy, do narzucenia nam cech, przeciwnych naszej naturze, to przeciw 
takiej robocie nie kapłańskiej, ale krzyżackiej raczej i moskiewskiej powstajemy 
jak najenergiczniej […]. Ojczyźnie naszej Polsce ślubujemy wierność”187. Synod 
do unifi kacji ruchów „niezależnych” nie doprowadził, lecz podejmowano kroki 
kolejne. Teraz jednak ruch przyjął formę w pełni zorganizowaną. Ksiądz Hodur 
został biskupem. Kościół miał podstawy demokratyczne, narodowe, sympatyzo-
wał z lewicą i wyraźnie jego ideologia wspierała ruch robotniczy, związkowy. 
W 1912 r. PNKK miał liczyć 40 tys. członków. Rozszerzał się nie tylko w USA, 
lecz także na terenie Kanady. Co więcej, istniały w jego łonie parafi e innych 
grup etnicznych – np. czeskie, węgierskie, słowackie, litewskie, nawet wło-

184 Cyt. za: H. Kubiak, Polski Narodowy…, s. 119. A. Brożek, podaje, że w 1916 r. PNKK 
liczył 20 tys. członków, zob. Polonia…, s. 106.

185 F. Hodur, Do wszystkich kościołów polsko-narodowych … [1904], w: Synods of the Po-
lish…, s. 3. 

186 Synods of the Polish…, s. 1–29.
187 Rezolucja I-go Synodu kościoła Polsko-Narodowego w Scranton, Pa., w: Synods of the 

Polish…, s. 17–18.
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skie. Po I wojnie światowej PNKK dotarł również wraz z migrantami powrot-
nymi do Polski188. Przed I wojną światową PNKK wszedł w skład Komitetu 
Obrony Narodowej. Kościół odegrał niemałą rolę w okresie I wojny światowej 
i – z politycznego punktu widzenia – znajdował się po lewicowej stronie sceny 
politycznej. Naczelnym celem PNKK „było uratowanie imigracyjnej społeczno-
ści dla przyszłej Polski […] i […] obrona interesów społecznych Polaków na 
wychodźstwie”189.

KONFLIKTY Z INNYMI GRUPAMI W KOŚCIELE

Pensylwania stanowiła region, w którym do problemów w kościołach 
dołączała się również inna szczególna rywalizacja – pomiędzy grupami naro-
dowościowymi nowych przybyszów. Polacy weszli tu mianowicie w kon-
fl ikt z Litwinami. Historia wpisywała się w dzieje procesów budowania przez 
grupy z Europy Wschodniej własnej tożsamości narodowej, tak w Europie, jak 
w Ameryce. Do 1886 r. nieliczni jeszcze Polacy, którzy mieszkali w Plymouth, 
Pa., korzystali z kościoła w Nanticoke. Po porozumieniu z mieszkającymi tam 
również imigrantami litewskimi wznieśli kościół Narodzenia NMP. Pierwszym 
proboszczem został ks. Wawrzyniec Spruszyński (Kruszka podaje nazwisko Spry-
szyński). „Polacy z Litwinami żyli tu razem w zgodzie i w jednym kościele Boga 
chwalili”, pisał ten wczesny historyk Polonii190. Kolejnym proboszczem został 
ks. Aleksandras Burba – „nieprzejednany wróg Polaków i wróg wszelkiego 
postępu” – jak skrzętnie odnotował dziennikarz Andrzej Koliński. Victor Greene 
zdaje się przeczyć tym słowom, wskazując na początkową bliską współpracę 
Burby z polskimi księżmi, a to w imię przeciwstawiania się sekularyzacji lub 
protestantyzacji w regionie, czyli działaniom Związku Narodowego Polskiego191. 
Parafi a w Plymouth jednak się podzieliła. Ksiądz Burba i litewscy imigranci 
wznieśli własny kościół pod wezwaniem św. Kazimierza. Polacy pozostali 
w dotychczasowym. Miejsce ks. Burby zajął z nominacji biskupiej najpierw 

188 H. Kubiak, Polski Narodowy…, s. 120–126; B. Domagała (1984), Ideologia społeczna Pol-
skiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce w latach 1897–1939, „Przegląd Polonijny”, 
vol. 10, nr 2, s. 53–75; B. Domagała (1988), Dziedzictwo kultury a wzory ideologii społecznej. Na 
przykładzie PNKK w latach 1897–1939, w: G. Babiński (red.), Studia nad organizacjami polonij-
nymi w Ameryce Północnej, Wrocław, s. 101–126; B. Domagała (1996), Polski Narodowy Kościół 
Katolicki. Herezja, ruch narodowy, czy ruch społeczny, Kraków: Nomos.

189 A. Brożek, Polonia…, s. 107.
190 W. Kruszka, op. cit., vol. XII, s. 91.
191 V. R. Greene, For God…, s. 145.
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Litwin, ks. Warnagyris, później ks. Szymanowski. Z kolei we Freeland w powie-
cie Luzerne192 pierwszą katolicką parafi ą w mieście była irlandzka parafi a św. 
Anny, drugą zaś kościół św. Kazimierza, który służył przybyszom polskim 
i litewskim. W 1888 r. założył ją ks. M. Jodyszus (Jouodisius). Nazwiska innych 
pierwszych księży także były litewskie – Anthony Abromaitis, Anthony Verna-
garis. Od 1889 do 1896 r. proboszczem był ks. Józef Maszotas. Historyk Joseph 
Wieczerzak opisywał szczegółowo poważne napięcia, do których tam doszło193. 
Ksiądz Maszotas nie pozostawał z pewnością bez winy. W niedzielę 27 maja 
1894 r. rozpoczęły się w parafi i zamieszki. Parafi anie pochodzenia litewskiego 
wspierali decyzję ks. Maszotasa, który zabronił w kościele celebrowania mszy 
św. przez polskiego księdza z Hazleton, o co wnosili Polacy. Litwini wystąpili 
więc przeciw parafi anom polskiego pochodzenia. W zamieszkach po obu stro-
nach udział wzięło kilkaset osób. Byli ranni. W rezultacie Polacy zdecydowali 
się celebrować własne msze w słowackim kościele św. Jana194. Litwini i Polacy, 
którzy pozostali w kościele św. Kazimierza rychło jednak także weszli w kolejny 
konfl ikt z ks. Maszotasem. Ostatecznie biskup odwołał księdza w 1896 r.

Delegat apostolski kardynał Satolli wyrażał nadzieję, że po przeniesieniu 
Maszotasa do diecezji Hartford „skandale” się skończą195. Mylił się jednak, 
sprawa nie ucichła. Księdzu zarzucano autorytaryzm, niemoralne prowadzenie, 
wymuszanie pieniędzy od parafi an, nakładanie przesadnie wysokich opłat za 
udzielane sakramenty. Ksiądz z kolei przedstawiał rachunki i powoływał się na 
zadłużenie parafi i spowodowane budową kościoła. Komitet parafi alny dowo-
dził, że zaświadczenia były fałszywe, a ksiądz nie prowadził stosownych ksiąg 
i rejestrów udzielanych sakramentów itp. Rzemieślnicy pracujący przy budowie 
kościoła przedkładali za pośrednictwem prawników skargi i domagali się zapłaty 
za swą pracę. Spór dotyczył również pensji wypłacanej księdzu. Komitet para-
fi alny (a wciąż występowały w nim i litewskie nazwiska) i ksiądz przerzucali się 
oskarżeniami o malwersacje i kłamstwa. Maszotas domagał się rzekomo należ-
nych mu za posługi pieniędzy196. W czerwcu 1901 r. ks. Kudyrka tak charaktery-

192 J. W. Wieczerzak, On Two Trails…, s. 24, 46.
193 J. W. Wieczerzak, op. cit., s. 25; W. Kruszka, op. cit., vol. XII, s. 112–113; por także 

W. Wolkovich-Valkavicius (1983), Religious Separatism Among Lithuanian Immigrants in the Uni-
ted States and their Polish Affi liation, „Polish American Studies”, vol. XL, nr 2.

194 J. W. Wieczerzak, op. cit., s. 26–27.
195 List kard. F. Satollego, 6 VII 1896 r. i tamże korespondencja w sprawie ks. Maszotasa i wy-

darzeń w Cleveland, DAUS, IX, Cleveland 41/1.
196 J. Maszotas do Prefekta Kongregacji Wiary, 21 III 1901 r., DAUS, IX, Belleville, fold. 5/1, 

k. 4; Delegat Apostolski do J. Maszotasa, tamże, k. 10; J. Maszotas do Delegata Apostolskiego, 
6 V 1901 r., tamże, k. 11; J. Maszotas do Delegata Apostolskiego, 13 V 1901 r., tamże, k. 14–25; 
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zował Maszotasa w liście do biskupa: po zawieszeniu Maszotasa w obowiązkach 
we Freeland, następnej niedzieli pojechał do Hazleton i zwołał zgromadzenie 
wiernych z zamiarem powołania nowego komitetu parafi alnego. Gdy 4 czerwca 
1901 r. opuszczał Freeland, oddał klucze kościelne nie – jak nakazał mu biskup 
– w siedzibie diecezji, lecz Litwinom, sprawiając, że kościół faktycznie przeszedł 
w ich ręce, i identyfi kował się wyłącznie z tą grupą197. Oskarżeniami obrzucano 
się dalej w 1902 i 1903 r. Maszotas twierdził, że biskup z Belleville (w tej die-
cezji wówczas przebywał) prześladował go i zamierzał odesłać z parafi i w East 
St. Louis, gdzie właśnie pracował. Ksiądz domagał się nadal procesu sądowego 
w sprawie zwrotu należnych mu pieniędzy i odmawiał opuszczenia East St. 
Louis198. Maszotas powiadał, że był Litwinem i widział miejsce swej posługi 
tam, gdzie przebywali imigranci litewscy199. Tak, najbardziej otwarcie, ujawnił 
się wątek etniczny, co ze względu na chronologię nie budzi zdziwienia. To wszak 
wówczas polsko-litewskie napięcia w USA (i w Europie) zaczęły się wyraźnie 
nasilać200. Pisał ks. Maszotas: „Mogę objąć wyłącznie parafi ę litewską, Polacy 
są nam Litwinom w tym kraju przeciwni”201. Ostatecznie sprawa o usunięcie 
Maszotasa z parafi i w East St. Louis trafi ła do sądu. Ksiądz domagał się pienię-
dzy i chwycił się także szantażu: „Niezależni Polacy i Litwini chcą mnie tutaj 
i bym stworzył mój własny niezależny kościół w East St. Louis. To jest wbrew 
mojej opinii i woli” – pisał. Najwyraźniej decyzję taką rozważał202. Mały litewski 
kościół w Cleveland, o którym Maszotas myślał dla siebie, odmówił jego przy-
jęcia. Najwyraźniej zła sława towarzysząca księdzu dotarła również tam. Wśród 
zarzutów, jakie stawiano księdzu, pojawiły się ponownie oskarżenia o niemoralne 

Komitet parafi alny Freeland, oświadczenie, 5 V 1894 r., tamże. k. 19; M. Wilkautsk, Hazleton, 
10 V 1896 r., tamże, k. 22–23; J. Maszotas, 2 IV 1898 r., tamże, k. 23; J. Maszotas do kard. Marti-
nellego, 16 V 1901 r., tamże, k. 28; J. Maszotas do kard. Martinellego, 18 VII 1901 r., tamże, k 37; 
jw. 19 VII 1901 r., k. 38; Dembiński do bpa M. J. Hobana, 28 VIII 1896 r., tamże, k. 43; J. Maszotas 
do bpa D. Falconia, 3 VIII 1905 r., DAUS IX Cleveland, 41/4; jw. 27 VIII 1905 r., 16 IX 1905 r. 
i nast.

197 Ks. Kudyrka do bpa Belleville, 20 VI 1901 r., DAUS, IX, Belleville 5/1; Dembiński do 
ks. Hogana, 5 VI 1901 r., tamże, k. 59–60.

198 Bp Hogan do kard. Martinellego, 15 I 1902 r., DAUS, IX, Beleville 5/1, s. 63; J. Maszotas 
do kard. Martinellego, 7 IV 1903 r., tamże, k. 67; Bp Jenssen do bpa D. Falconia, 22 VII 1903 r., 
tamże, k. 80–82.

199 J. Maszotas do bpa D. Falconia, 27 VIII 1903 r., DAUS, IX, Belleville, 5/2, k. 90; J. Ma-
szotas do bpa D. Falconia, 18 IX 1903 r., tamże, k. 91; jw. 25 IX 1903 r., tamże, k. 93.

200 V. R. Greene, For God….
201 J. Maszotas do bpa D. Falconia, 1 X 1903 r., DAUS, IX, Belleville, 5/2 k. 95.
202 J. Maszotas do bpa D. Falconia, 12 XI 1903 r., DAUS, IX, Belleville, 5/2, k. 103; także 

„Western Workman”, 30 X 1903 r.
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prowadzenie203. Ostatecznie uznano, że Maszotas należy do jurysdykcji diecezji 
w Cleveland, w której rozpoczynał pracę jako kapłan. Skierowano go do polskich 
misji w Teksasie, do parafi i w Pannie Marii. Rychło jednak diecezja San Anto-
nio informowała zwierzchników, że nie chce na swoim terenie jego obecności. 
Ksiądz wzbudzał bowiem i tam ogromną niechęć wśród parafi an. Jak tyle razy 
wcześniej Maszotas odmawiał współpracy z komitetem parafi alnym. Podobno 
nawet strzelał do jego członków z broni palnej. Słowem – dowodzono – był nie-
bezpieczny, co więcej, brakowało mu wiary. Maszotas zmuszony był 22 kwietnia 
1905 r. zrezygnować z pracy w Pannie Marii, wycofał się także ze swoich rosz-
czeń fi nansowych wobec władz kościelnych204.

Z kolei ci spośród dawnych parafi an św. Kazimierza, którzy opuścili ten 
kościół, postanowili stworzyć nowy. W tle wydarzeń we Freeland pozostawały 
echa wspomnianego już, głośnego konfl iktu i skandalu, który w 1894 r. wybuchł 
w Cleveland, gdzie powstała niezależna parafi a ks. Kolaszewskiego205. Dnia 
31 sierpnia 1894 r. prasa donosiła, że Polacy tworzą nowy, niezależny kościół. 
Dysydentom przewodził ks. Vladislaus Dembski/Dembskis (ur. 1831 na Litwie, 
od 1883 r. pracował w różnych parafi ach w Kanadzie, USA, m.in. w Plymo-
uth, Pa., Pittston, Pa.206). Nowa parafi a wzorowała się właśnie na doświadcze-
niu kościoła Kolaszewskiego. Dembskis (przyjaciel J. Šliupasa) stworzył więc 
niezależną parafi ę złożoną z pewnej liczby Polaków oraz mniejszej liczby 
Litwinów207.

203 Bp Horstman do bpa D. Falconia, 22 XII 1903 r., DAUS, IX, Belleville, 5/2, k. 113.
204 J. Maszotas do bpa D. Falconia, 29 II 1904 r., DAUS, IX, Belleville, 5/2, k. 126; 

Bp D. Falconio do J. Maszotasa, 6 IV 1904 r., tamże, k. 134; Bp D. Falconio do J. Maszotasa, 
28 IV 1904 r., tamże, k. 147; J. Maszotas, 1 VIII 1904 r., tamże, k. 161; J. Maszotas do bpa D. Falconia, 
12 VIII 1904 r., k. 165; J. Maszotas do bpa D. Falconia, 5 VII 1904 r., tamże, k. 166; Bp Horstman 
do J. Maszotasa, 2 VI 1905 r., tamże, k. 168; Bp San Antonio J. A. Forest do bpa D. Falconia, 
17 VII 1905 r., tamże, k. 176–178; Deklaracja J. Maszotasa, 22 IV 1905 r., tamże, k. 179.

205 A. Walaszek, Światy imigrantów….
206 J. W. Wieczerzak, op. cit., s. 31, 47–48.
207 W. Wolkovich-Valkovicius, Religious…, s. 101; J. W. Wieczerzak, On Two Trails…, 

s. 23–60; „Gazeta Pittsburska”, nr 23, 1895 r. (na podstawie wycinka w APF, Nuova Seria, 
vol. 329); C. Lechicki, Kamiński Paweł…, s. 578–579; Z. Surman, Ksiądz Paweł Kamiński…, 
s. 5–34; W. Kruszka, op. cit., vol. XIII, s. 140–141.
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„RÓWNOUPRAWNIENIE” I STARANIA O POWOŁANIE POLSKICH 
BISKUPÓW 

Wieloletnie domaganie się „równouprawnienia”208 w łonie amerykańskiego 
kościoła prowadziło szybko do sformułowania żądania powołania polskich 
biskupów. Edward Kantowicz defi niował tę fazę konfl iktów w polskim środo-
wisku jako fazę drugą dziejów polonijnego kościoła. Część kleru w tych stara-
niach o polskiego hierarchę odegrała rolę bardzo istotną, choć ruch wspierali 
i świeccy209. Pierwszym, który postulat taki wysuwał, był ks. Wincenty Barzyń-
ski w 1870 r. Proponował utworzenie w Teksasie dwóch wikariatów apostolskich. 
Od 1866 r. ks. A. Bakanowski był wikariuszem generalnym do spraw polskich. 
Do swej koncepcji Barzyński wracał później, gdy utworzono diecezję w San 
Antonio. Jednakże jego pomysły „uznano za awanturnictwo i niesubordynację”. 
W 1886 r. ks. Ignacy Barszcz z New Jersey apelował do biskupów amerykańskich 
i do Watykanu w sprawie powołania polskich biskupów. Polacy zgłaszali pro-
pozycje powołania sieci etnicznych diecezji – wcześniej niż uczynił to Niemiec 
Peter Paul Cahensley w 1891 r.210. Wobec wrogości hierarchii amerykańskiej 
rychło jednak od tego stanowiska odstąpiono (Cahensleism uznano zresztą za 
herezję, papieże potępili również ideę „amerykańskiego” Kościoła)211, wracając 
do idei powoływania w diecezjach polskich biskupów pomocniczych, chociaż ks. 
Barszcz proponował stworzenie diecezji św. Cyryla i Metodego w Detroit, którą 
zarządzałby biskup polskiego pochodzenia212. Ideę wspierali także z Europy poli-
tycy galicyjscy, piszący do Rzymu213.

W obliczu rosnącego ruchu „niezależnych” wśród polonijnych migrantów 
w Ameryce księża Barzyński i Pitass zaangażowali się w organizację polskich 
kongresów katolickich. Pierwszy z nich rozpoczął się w Buffalo we wrześniu 
1896 r. Był próbą skupienia całej polonijnej aktywności w USA wokół Kościoła 

208 W. Galush, Both Polish…, s. 417.
209 E. Kantowicz, Polish Chicago…, s. 228.
210 D. Praszałowicz, Amerykańska etniczna…, s. 109–110; W. Herberg (1960), Protestant, Ca-

tholic, Jew. An Essay in American Religious Sociology, Garden City – New York: Anchor Books, 
s. 144–145; P. Taylor (1971), The Distant Magnet. European emigration to the U.S.A., New York 
– Evanston, s. 238; R. Daniels (1990), Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity 
in American Life, Princeton: Harper Perennial, s. 154; zbieżność postulatów Cahensly’ego oraz 
niemal równoległych ks. Wacława Kruszki z Milwaukee zauważył trafnie H. Kubiak, Polski Naro-
dowy…, s. 54, 66.

211 J. R. Barrett, The Irish Way…, s. 65–66.
212 W. Galush, Both Polish…, s. 416; E. Kantowicz, Polish Chicago…, s. 229; A. Brożek, 

Polonia…, s. 98; R. Daniels, Coming to America…, s. 154.
213 APF, Nuova Seria 329, list do abpa F. Satollego, 10 II 1894 r., k. 463.
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katolickiego. Dyskutować miano na temat kwestii najbardziej żywotnych dla 
Polaków w Ameryce. Kongres miał podjąć próbę skonsolidowania poczynań 
obozu klerykalnego w zakresie oświaty, osadnictwa na roli, opieki nad imi-
grantami, lecz nade wszystko reprezentacji Polaków w szeregach hierarchii 
amerykańskiej. Księża świeccy (Pitass) zdecydowanie parli w tym kierunku, 
ks. Barzyński i zmartwychwstańcy byli temu przeciwni. Obrady zdominowała 
sprawa – jak mówiono – „równouprawnienia”, coraz mocniej podnoszona przez 
ks. W. Kruszkę z Ripon, Wisc. W praktyce oznaczało to powołanie do hierarchii 
amerykańskiej polskich biskupów w liczbie proporcjonalnej do wielkości danej 
grupy. W Rzymie sprawa ta pozostawała w kompetencji kardynała M. Ledóchow-
skiego, który kierował Kongregacją Propagandy Wiary. Realizował on politykę 
Leona XIII, która przyznawała rację hierarchii amerykańskiej, nie zaś grupom 
etnicznym. „Polityka ta wynikała z przekonania, że szansę zdobycia Stanów 
Zjednoczonych dla katolicyzmu stwarzał jedynie katolicyzm służący amerykań-
skiej racji stanu i zapobiegający aspiracjom tamtejszych grup etnicznych” – pisał 
A. Brożek214. 

Podobnie już po śmierci Barzyńskiego wypowiadał się II Kongres w 1901 r. 
Praktykowaną dawniej taktykę koncentrowania Polonii w wielkich pojedynczych 
parafi ach uznano za mało skuteczną. Szermierz pomysłu walki o polskich bisku-
pów W. Kruszka, odmiennie niż Barzyński i Pitass, podkreślał kwestię „polsko-
ści”. Dopuszczał, by Polacy adaptowali się na ziemi amerykańskiej, akulturowali, 
nie powinni jednak tracić wewnętrznego poczucia własnej tożsamości, pamięci 
o pochodzeniu i poczucia obowiązku wobec Polski. Miejsce urodzenia osoby 
nie odgrywało roli215. II Polski Kongres Katolicki optował, by starania podjąć, 
wysyłając do Watykanu delegację216. Kruszka słał w tej sprawie listy do delegata 
apostolskiego Satollego, do wpływowego kardynała Gibbonsa, do biskupów. 
Domagał się powołania biskupów pomocniczych w 12 diecezjach, w których 
Polacy stanowili od 25% do 50% wiernych. Kruszka i delegacja polska udali się 
w istocie do Europy i Watykanu w lipcu 1903 r. Misja spotkała się ze srogą kry-
tyką amerykańskich hierarchów. Kruszka został przyjęty przez nowego papieża 
Piusa X i uzyskać miał bardzo ogólnikową obietnicę poparcia powołania pol-
skiego biskupa. Po powrocie, podczas kolejnego Kongresu Polsko-Katolickiego 
w Pittsburghu w 1904 r., Kruszka przedstawił rezultaty swej podróży. Mówił, że 

214 A. Brożek, Polonia…, s. 99.
215 D. Buczek, Three…, s. 23–24; A. J. Kuzniewski, Faith and Fatherland…, s. 44.
216 W. Galush, Both Polish…, s. 417–418; E. Kantowicz, Polish Chicago…, s. 228–229; 

A. Brożek (1988), Próby zjednoczenia Polonii amerykańskiej i ich ideologie, w: H. Kubiak, T. Gro-
mada, E. Kusielewicz (red.), Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, Wrocław, s. 153.
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od Piusa X usłyszał słowa: „Powiedz Polakom w Ameryce, że decyzja podjęta 
zostanie, gdy tylko będzie to możliwe. I będzie to decyzja zgodna z waszymi 
żądaniami”217. Jednakże sekretarz Wydziału Wykonawczego II Kongresu 
ks. S. Sztuczko pisał, że W. Kruszka „decyzji urzędowej w sprawie równoupraw-
nienia kleru polskiego nie otrzymał żadnej. Otrzymał tylko prywatne zapewnie-
nie, że decyzja w tej sprawie powziętą zostanie a to prawdopodobnie nie prędzej, 
aż pewne ważne przeszkody będą usunięte. Przeszkody te są dwojakie: jedne 
ze strony katolików irlandzkiej i niemieckiej narodowości, którzy pod szumną 
nazwą «amerykanizmu» pracując dla swych własnych narodowych interesów, nie 
radzi by dzielili się wpływami i znaczeniem ze znienawidzonymi przez siebie 
Polakami. Dalej dowiedzieliśmy się, że jedne z tych przeszkód można by łatwo 
usunąć przez spokojną, a gorliwą pracę nad podniesieniem znaczenia i godności 
ludu polskiego w Ameryce, drugie zaś przez ustawiczne, spokojne lecz silne, 
a więc zorganizowane pukanie do podwoi Piotrowych o uwzględnienie naszych 
słusznych żądań”218. A jednak rezultat zabiegów i podróży W. Kruszki stanowiła 
misja wysłanego do Ameryki arcybiskupa Franciszka Albina Symona, który miał 
zbadać sytuację polskiej grupy w kościele amerykańskim. F. A. Symon, wypeł-
niwszy misję, zalecił w istocie powołanie biskupa polskiego pochodzenia. Biskup 
James Quigley z Chicago przychylił się do tej sugestii219. W 1908 r. biskupem 
pomocniczym w Chicago został Paweł Rhode, dotychczasowy proboszcz parafi i 
św. Michała w South Chicago. W wymiarze symbolicznym stanowiło to uzna-
nie znaczącej roli polskich imigrantów w mieście220. Biskup Rhode był zresztą 
lojalny bardziej wobec władz diecezjalnych niż wobec popierającej go Polonii. 
Przynajmniej w swoich korespondencjach do Rzymu nie wspierał polonijnych 
petycji221.

Nominacja bpa Rhodego nie powstrzymała ks. W. Kruszki od dalszych dzia-
łań. Bezustannie (także później) rozsyłał memoriały i dokumenty w sprawie 
mianowania polskich biskupów oraz w sprawie swojego przeniesienia z prowin-
cji do Milwaukee. Osobisty wątek dodawał się w tym przypadku do konfl iktów 

217 Cyt. za A. J. Kuzniewski, Jesteśmy Polakami…, s. 29; D. Praszałowicz, Stosunki polsko-
-niemieckie…, s. 176–178.

218 Cyt. za: F. Hodur, Do wszystkich kościołów polsko-narodowych…, w: Synods…, s. 4. 
219 W. Galush, Both Polish…, s. 418–419; J. Radzilowski, The Eagle…, s. 141–144.
220 D. Buczek, Polish Americans…, s. 52–54; E. Kantowicz, Polish Chicago…, s. 229.
221 P. Rhode do J. Bolzano, 26 VI 1912 r., DAUS IX, Milwaukee, 66/2, s. 126 przeciw pety-

cjom z Milwaukee.
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ideologicznych222. W diecezji Milwaukee traktowano go jako enfant terrible223. 
W. Kruszka starał się o wsparcie ze strony kard. Ledóchowskiego, skarżąc się, że 
pozostaje izolowany w peryferyjnej diecezjalnej parafi i224. Nagłaśniające walkę 
o polskich biskupów artykuły z „Kuriera Polskiego” z Milwaukee (redagowane 
przez Michała Kruszkę, brata księdza) spotkały się z niezwykle ostrą reakcją 
biskupa. Zakazano wręcz czytania pisma. „Kurier Polski” w istocie sugerował 
sekularyzację własności kościelnej225. Michał Kruszka z kolei w 1911 stworzył 
dość precedensową w kościele katolickim i wśród etnicznych grup Federację 
Świeckich Polaków Katolików w Ameryce. Ideologiczna ta organizacja wspie-
rała działania świeckich działaczy parafi i. M. Kruszka widział ją jako organizację 
ogólnokrajową (choć głównie na środkowym zachodzie), która wywierałaby 
nacisk na amerykańskie władze kościelne. Z czasem jednak ruch przekształcił się 
po prostu w organizację ubezpieczeniową i taką, po 1918 r., pozostał226.

W sprawach biskupów polskich i stanowiska wobec publikacji „Kuriera Pol-
skiego” ton protestacyjnych listów Wacława Kruszki stawał się bardzo ostry. Do 
delegata apostolskiego w Waszyngtonie pisał: „Albo zapewnij polskiego biskupa, 
albo zabij mnie i pogrzeb moje członki na drodze do mojego kościoła”. Była to 
reakcja na mianowanie biskupem pomocniczym w Milwaukee ks. J. Koudelki 
(poprzednio biskupa pomocniczego w Cleveland)227. Dla Polaków w Milwau-
kee jego nominacja stanowiła wręcz obrazę. Pojawiły się protestacyjne petycje. 
W. Kruszka pisał, że nie wpuści biskupa do swojej parafi i228. W 1915 r. bp Rhode 
został przeniesiony do niewielkiej diecezji Green Bay, Wisc. Choć oznaczało to 
promocję – w Green Bay był po prostu biskupem – to jednak jego nowa diece-
zja była niewielka i wyraźnie marginalna. Polacy tracili swój, związany z Chi-
cago symbol. Nowy biskup (od 1915 r. arcybiskup) Chicago George Mundelein 
(1872–1939) ignorował żądania Kruszki, przez wielu popierane, i zyskał miano 
„amerykanizatora”. Kardynał Mundelein (syn imigrantów niemieckich) otoczony 
był irlandzkim duchowieństwem i realizował plan stworzenia spójnego amery-

222 A. J. Kuzniewski, Faith…, s. 70–89.
223 Por. DAUS IX, Milwaukee, 56/1, k. 32, por. też np. list bpa J. Foxa do bpa D. Falconia, 

3 VI 1911 r., s. 213; A. J. Kuzniewski, Jesteśmy Polakami…, s. 30–33.
224 APF, Nuova Seria 329, k. 940, 942, 964–965, 974.
225 Por. korespondencje DAUS IX, Milwaukee 66/1, zwracał na to uwagę bp P. Rhode do bpa 

D. Falconia, 4 IX 1911 r., s. 28–31.
226 W. Galush [w druku], Trusteeism Revived. The Federation of Polish Catholic Laymen, 

„American Catholic Studies”.
227 W. Kruszka do Delegata Apostolskiego, 20 I 1912 r., DAUS IX, Milwaukee, 66/1, k. 44–45. 
228 D. Praszałowicz, Stosunki polsko-niemieckie…, s. 180–181; A. J. Kuzniewski, Faith…, 

s. 88–89.
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kańskiego kościoła w wieloetnicznym mieście. Dostrzegł, że drugie pokolenie 
imigrantów, także polskich, „amerykanizuje się szybko”. Mianował swoim 
zastępcą w Chicago Irlandczyka Edwarda Hobana, co stanowiło niewątpliwą 
część planu zmierzającego do zmiany sytuacji w diecezji. Tolerował istnienie 
polonijnych parafi i, lecz był zwolennikiem naturalnej akulturacji drugiego poko-
lenia. Podobnie jak John Ireland, James Gibbons i inni amerykańscy hierarchowie 
podjął politykę stanowczej centralizacji Kościoła. Ten, wewnętrznie etnicznie 
zróżnicowany, miał ewoluować stopniowo w kierunku amerykanizacji. Kardynał 
rządził silną ręką (mówiono, że „jak generał”) i starał się ograniczać dotychcza-
sową – dość sporą jednak – autonomię parafi i. Częścią tego programu były np. 
próby wprowadzania w szkołach parafi alnych edukacji po angielsku. Piętnował 
etniczną izolację grup. Od 1917 r. jednak ogłosił politykę wprowadzania parafi i 
terytorialnych, nie zaś etnicznych. Jeśli nowe parafi e powstawały, miały charak-
ter terytorialny, choć de facto były polonijne229.

Kolejnym nominowanym biskupem polskiego pochodzenia w USA został 
dopiero ks. Edward Kozłowski (1860–1915) – biskup pomocniczy w Milwaukee 
(w 1913 r.), nie sprawował tej posługi jednak długo, zmarł bowiem niebawem 
po nominacji. Trzecim, konsekrowanym w 1924 r., był Józef Plagens w Detroit. 

PRÓBY ZJEDNOCZENIA I WALKA IDEOLOGICZNA

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. wśród polskich przy-
byszów wykształciły się zasadniczo dwa polityczno-ideologiczne obozy. Emi-
gracyjna lewica wiązała ideę walki o odbudowę niepodległości ze zmianami 
społecznymi, z koniecznością włączenia w walkę wszystkich grup w społeczeń-
stwie. To na takiej drodze i poprzez „lud” (również z emigracji) wywalczyć miano 
niepodległość. Gmina Polska w Chicago (utworzona w 1866 r.) wyznawała takie 
przekonania. Obóz konserwatywny z kolei uważał, że lud nie jest przygotowany 
do takiej roli i przyznawał ją wyłącznie szlachcie. Duchowieństwo, w tym zgro-
madzenie zmartwychwstańców, które jakże widocznie działało w Ameryce, zain-
teresowane było nade wszystko utrzymaniem emigrantów w szeregach Kościoła 
katolickiego. Obrona polskości (a nie walka o niepodległość) odbywać się mogła 
wyłącznie poprzez utrzymywanie przez emigrantów wiary ojców. Między pol-
skością a wiarą stawiano znak równości. Obóz klerykalny w r. 1873 w Ameryce 

229 E. Kantowicz, Polish Chicago…, s. 230; J. R. Barrett, The Irish Way…, s. 71–73; R. Slay-
ton, Back…, s. 133–134; L. Cohen (1990), Making a New Deal, Industrial Workers in Chicago, 
1919–1939, Cambridge: Cambridge University Press, s. 83–84.



63Kościół, etniczność, demokratyzacja – parafi e polonijne w USA (1854–1930)

powołał Zjednoczenie Polskie Rzymsko Katolickie w Ameryce (ZPRK). Wtedy 
także doszło do rozłamu w społeczności polonijnej podczas wiecu z okazji rocz-
nicy powstania listopadowego w Chicago. Po południu odbywały się uroczystości 
świeckie. Wówczas zaproszony na nie zmartwychwstaniec ks. Feliks Zwiardow-
ski dostrzegł wiszący w sali plakat z napisem „Lud zbawi Polskę” i zaprotesto-
wał: „Nie lud, jak na sztandarze Gminy wypisano, ale cud zbawi Polskę!” Spór 
trwał długo. Lewicowi demokraci odkrzykiwali, że „Polska nigdy o Bogu nie 
przepomniała [...] ale też przy tem nie potępia i innych wyznań”. Klerykałowie 
i narodowcy starli się otwarcie230. Różnice zdań dotyczyły odmiennego spojrze-
nia na wydarzenia polskie, na ziemiach polskich, na powstania narodowe oraz 
rozumienia polskości (ZPRK nie przyznawał jej niekatolikom) oraz planów dzia-
łania na przyszłość. Rozmaicie to interpretowano. Był to jednocześnie konfl ikt, 
który przeradzał się po części w walkę o rząd emigracyjnych dusz231. Gmina 
Polska, a później przede wszystkim Związek Narodowy Polski (utworzony 
w 1880 r.), podejmowała rozmaite typy aktywności, aby doprowadzić do zjedno-
czenia demokratyczno-liberalnego i niepodległościowego skrzydła Polonii. Jed-
nocześnie tworzono ogólnokrajową sieć samopomocowych, ubezpieczeniowych, 
edukacyjnych organizacji świeckich. 

W łonie duchowieństwa polskiego pojawiły się rozmaite podejścia i tenden-
cje. W 1875 r. ks. W. Barzyński i L. Moczygemba stworzyli Towarzystwo Księży 
Rzymsko-Katolickich Polskich, powiązane z ZPRK. Wokół ks. Dominika Majera 
pojawiła się grupa opozycyjna – zwano ją księżmi związkowymi – działająca do 
1889 r. w ZNP. Grupa ta powołała do życia w 1886 r. Stowarzyszenie Księży 
Polskich. Wreszcie w 1904 r. zawiązano Stowarzyszenie Księży Świeckich. Bar-
dziej trwała okazała się inicjatywa podjęta przez bpa Rhodego. Podczas zjazdu 
duchowieństwa w Detroit w 1912 r. powołano Związek Jedności Kapłanów Pol-
skich w Ameryce, później o nazwie Zjednoczenie Kapłanów Polskich w Ame-
ryce. Związek ten zajmował się działalnością społeczną i charytatywną, także 
homiletyką232. 

*

230 W. Kruszka, Historya…, vol. IV. s. 14; A. Brożek, Polonia…, s. 61. Cygan błędnie podaje, 
że był to wiec upamiętniający powstanie styczniowe, op. cit., s. 212.

231 Na temat konfl iktu w długiej perspektywie por. J. J. Parot, Polish Catholics…; także 
A. Brożek, Polonia amerykańska….

232 A. Brożek, Polonia…, s. 64–66.
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Wojna światowa nie zmieniła znacząco oblicza polskiego katolicyzmu. 
W sporach ideologicznych ks. Rhode i ZPRK stanęli po stronie endecji i Wydziału 
Narodowego. Z kolei Komitet Obrony Narodowej popierał Związek Księży Pol-
skich w Ameryce233. Prawdziwe zmiany nastąpiły jednak po wojnie. W ich tle 
znajdowało się kilka okoliczności. Pierwszą była wspomniana wyżej narastająca 
w Kościele polityka amerykanizacyjna, której polonijne duchowieństwo postano-
wiło się przeciwstawić. W Chicago dobry przykład przemian obserwować można 
było w parafi i Jana Bożego, którą władał, skądinąd społecznikowsko nastawiony, 
charyzmatyczny ks. Ludwik Grudziński. W latach 1915–1921 wchodził on 
w skład trzyosobowej Rady Doradczej przy kardynale Mundeleinie, reprezen-
tując Polaków i o ich los się troszcząc. Ponieważ jednak często sprzeciwiał się 
biskupowi, w 1921 r. usunięto go z tej funkcji. Grudziński i inni księża zwrócili 
się wówczas (w czasie wojny i później) w stronę nacjonalizmu, podejmowali 
działalność edukacyjną, organizując kursy świadomości narodowej, historii 
Polski, kultury, patriotyzmu. Grudziński zaprosił do parafi i I. J. Paderewskiego. 
Księża włączali się chętnie w działania podejmowane przez świeckich. Polskie 
parafi e stały się wszak podstawą akcji rekrutacyjnej do Armii Polskiej gen. 
Hallera, jeden z przykładów stanowić może parafi a ks. Bójnowskiego w New 
Britain. Tak w parafi i Jana Bożego, jak w setkach innych nastąpiło odchodzenie 
od terytorialnych podziałów i izolacjonizmu na rzecz działań wspólnotowych, 
narodowych. Dzięki temu zapędy amerykanizatorów w Kościele udało się nieco 
ograniczyć234.

Jednocześnie i równolegle następowały zmiany inne. Co najmniej trzy oko-
liczności uznać należy za szczególnie ważne. Po pierwsze, po wojnie była to 
ogólna atmosfera i rozczarowanie Polonii nową Polską. Drogi Polonii i II Rzecz-
pospolitej wyraźnie zaczęły się rozchodzić, wprowadzenie kwot imigracyjnych 
w 1921 r. i ostatecznie w 1924 r. zatrzymało napływ nowych imigrantów. Kazało 
to przeformułować zadania stojące przed Polonią i jej cele. Uznano, że zająć się 
należy wzmocnieniem pozycji wychodźstwa w Ameryce, skoro idee powrotu 
zarzucono. Po wtóre, jak wspomniałem, hierarchia amerykańska silniej niż dotąd 
forsować zaczęła ideologię amerykanizacji. List pasterski biskupów z 1919 r. 
mówił wyraźnie o konieczności pomocy imigrantom w przygotowaniach do 
objęcia przez nich „obowiązków obywatelskich”. Wreszcie, po trzecie, poja-

233 D. Buczek, Polish Americans…, s. 55.
234 R. Slayton, Back…, s. 136–144; Z. Stefanowicz (1928), Ksiądz Komandor Ludwik Gru-

dziński jako obywatel-patriota, w: R. Tarczyński (opr.), Pamiętnik jubileuszowy ku czci ks. Ludwi-
ka Grudzińskiego proboszcza parafi i św. Jana Bożego w Chicago 1903–1928, Chicago, s. 37–40; 
J. Orłowski (1928), Ksiądz Komandor Ludwik Grudziński w ćwierćwiekowej pracy duszpaster-
skiej, ibid., s. 16–28.
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wiła się nowa generacja księży, wykształconych już w Ameryce, którzy inaczej 
postrzegali sytuację parafi an i dostrzegali nieodwracalne tendencje akulturacji 
i asymilacji. Parafi e długo jeszcze starały się utrzymywać polski język i trady-
cje, jednakże teraz częściej wchodzić będą w kontakty z zewnętrznym światem 
amerykańskim235.

Po wojnie społeczności imigranckie rosły, choć wzrost wynikał z udziału 
w nich nowego „drugiego pokolenia imigrantów”, czyli dzieci zrodzonych 
i wzrastających już w USA. Podobnie jak rodzice, one również uczęszczały do 
kościołów, lecz ich potrzeby stawały się odmienne. Język angielski powoli stawał 
się coraz bardziej obecny w kościele. Oczywiście zachowywano dawną polonijną 
obrzędowość. Zachowywano wewnątrz kościołów polskie akcenty. Uzupeł-
niano i wzbogacano je nawet. Zmieniała się jednakże codzienność życia parafi i. 
Ofi ary ogromnej wielkości, jakie dawniej, budując świątynie, ponoszono, powoli 
odchodziły w przeszłość. Wszelkie nakładane na parafi an dotychczasowe opłaty 
malały. Rosnąca liczba parafi an sprawiała, że można je było obniżać. Utrzymanie 
parafi i sprowadzało się do datków niedzielnych i okazjonalnych, akceptowanych 
powszechnie opłat za posługi. Księża wciąż byli polskiego pochodzenia, czę-
sto nawet urodzeni w Polsce, ale konfl ikty między nimi dotyczyły teraz raczej 
wzajemnego współzawodnictwa, co wiązało się z rozmiarami parafi i. Wciąż 
mogła to być rywalizacja dotycząca przyciągania do parafi i osób litewskiego 
pochodzenia.

Księża znacznie częściej niż poprzednio wchodzili w kontakty ze światem 
zewnętrznym. Rozrastały się także okołoparafi alne instytucje, np. szkoły. Wielki 
Kryzys Ekonomiczny zadał jednak szkołom poważny cios i od lat trzydziestych 
rola szkolnictwa parafi alnego malała. Kryzys poważnie zachwiał fi nansową 
stabilnością parafi i (osiągniętej z tak wielkim trudem w bardzo długim czasie). 
Każda nowa inwestycja, np. poszerzanie cmentarzy, była teraz wyjątkowo trudna. 
Aczkolwiek, pomimo tego, spadek przychodów parafi alnych nie był aż tak dra-
styczny236. Nowa, kryzysowa i postprogresywna epoka, a nade wszystko akul-
turacyjne zmiany w obrębie społeczności i rodzin wymuszały nowe tendencje. 
Odchodziły w przeszłość osobowości takie, jak Barzyński czy wciąż aktywny 
L. Bójnowski. Nową twarzą polonijnych parafi i stali się pasterze społecznicy. 
Stało się to konieczne w okresie kryzysu ekonomicznego i tragicznych wyda-
rzeń, które za sobą pociągnął. Tak było np. w dzielnicy chicagowskich rzeźni 
Back of the Yards w Chicago, gdzie ostatecznie, po wielkim kryzysie, w 1939 r. 

235 D. Buczek, Polish Americans…, s. 56–57; J. Pula, Polish Americans…, s. 75–77.
236 W. Galush, For More Then Bread…, s. 153–163.
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księża polscy poparli reformatorski nurt Back of the Yards Neighborhood Coun-
cil i weszli w jego skład 237.

*

Powyższy tekst nie aspiruje do nakreślenia „naturalnej historii” polonijnych 
instytucji religijnych w Ameryce. Te – jak widać z przypisów – istnieją licznie 
i są dość łatwo dostępne. Powyższa narracja pomija wiele postaci, wiele miejsc. 
Nie dlatego przecież, by były mniej istotne. Wybór poniższy próbuje jedynie, 
uwzględniając „oddolną” perspektywę, nakreślić ogólnie przebieg wydarzeń 
w Kościele i prześledzić dokonujące się w przemianach tendencje.

237 R. Slayton, Back…, s. 189–205.


