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Historia Parafii p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Baltimore, Md. 
(Księga Pamiątkowa Złotego Jubileuszu Parafii M.B. Różańcowej) 

 

 
 
W Księdze Pamiątkowej miasta Baltimore, wydanej w r. 1929., z okazji dwusetnej 

rocznicy założenia miasta Baltimore, podano, iż około siedemdziesiąt pięć lat temu 
przybyli tu najpierwsi Polacy. Jeślibyśmy to wskazanie jako podstawę przyjęli, to dziś 
byłoby już z górą osiemdziesiąt lat od czasu osiedlenia się Polaków w tym mieście. Kto 
to wie, kto to zapamięta. Zapisków żadnych nie ma tak dawnych: trzeba by po starych 
krzyżach nagrobnych i pomnikach daty sprawdzać. Przyjąć można, iż w sześćdzie- 



 
2

siątych latach dziewiętnastego wieku już tu nasi byli. Pewnie zrazu niewiele ich było— 
z Poznańskiego i Prus Wschodnich przeważnie, lecz rok każdy pomnażał naszą 
gromadkę tułaczy, którym tu, jak wszędzie na obczyźnie, źle było z początku i ciężko 
bardzo. 

W jednym ze swych przemówień X. Prałat Wachowiak, nasz zacny Proboszcz, 
wspomniał pięknie i rzewnie o tych pierwszych latach tu naszych. Cytujemy jego 
słowa: 

"Z sercem rozżalonym i ze łzą w oku opuszczał kiedyś wychodźca nasz ziemię 
ojczystą, opuszczał wszystko, co ukochał w młodości swojej, tę strzechę swą i swoich 
najdroższych, ojca i matkę, rodzinę całą, bo wrogie moce cały naród zakuły w niewolę, 
zagrabiły mu ziemię, żywicielkę jego, i pozbawiły chleba, odarły z praw, z wolności i 
szczęścia. Szedł w nieznaną dal, do ziemi obcej, do której mu polscy Bohaterzy, 
Wygnańcy drogę wskazali. Szedł ich śladami, szukając chleba. Litościwe fale 
ogromnego Oceanu przekołysały wychodźcę polskiego szczęśliwie do krainy serc i 
braterstwa i tutaj osiadł. Wtedy syn Polski, o sercu czystym, płomiennym, w miłowaniu 
tego, co dlań świętym i swojskim, pomyślał o założeniu parafii, która by była ostoją, 
gdzie ideały jego religijne, moralne i narodowe, płonąć miały dla niego i dla dzieci jego 
niewygasłym żarem." 

 

 
Ks. Piotr Chowaniec, Pierwszy Proboszcz 

 
Mało wiadomo o pierwszych osadnikach polskich w Baltimore: wiemy, że osada 

polska istniała tu już około r. 1870, może było jakie jedno i drugie Towarzystwo, ale nic 
o tym pewnego nie posiadamy. Mieszkali ci nasi imigranci w okolicy Curtis Bay i 
Locust Point, w portowych dzielnicach, a pracowali, jak się dało i gdzie się dało, w tzw. 
"pakarniach," albo na farmach okolicznych. Pochodzili przeważnie z Poznańskiego, jak 
już wyżej zaznaczyliśmy, choć i z innych dzielnic Polski trafiali się rodacy. 
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Ks. Dr. Mieczysław C. Barabasz, Drugi Proboszcz 

 

Wszystkich wygnała z Ojczyzny zła dola polityczna i ekonomiczna: straszne 
prześladowania polskości i katolicyzmu pod Prusakiem najwięcej tu sprowadziły 
stamtąd naszych wygnańców. 

Źle im tu zrazu było, źle bardzo. Co za trudności, jakie duchowe przygnębienia 
ludzie ci przechodzić musieli, to nam dziś nawet wyobrazić sobie trudno! Mało 
uświadomieni, niewyszkoleni, mowy krajowej tutejszej nie znający, oczywista, nie 
znający też stosunków, warunków życiowych, tak kompletnie odrębnych, odmiennych 
od tego, czym żyli dotąd, w czym wzrośli potrącani i pogardzani, wyzyskiwani 
niegodziwie, na ogół traktowani marnie, byli tu jakby rozbitkami, jakby sierotami, 
wygnanymi z ojcowizny na tułaczkę, na nędzę, na zmarnienie. Wielu też ich zmarniało. 
Czytajcie o tym opowieść Sienkiewicza "Za Chlebem," a będziecie mieli wierne 
oddanie doli tutejszej naszych imigrantów z lat, o których mowa. 

Jeszcze naszym w Baltimore nie ostatecznie najgorzej bywało; w innych miastach 
portowych, n. p. w Nowym Yorku, działo się bez porównania gorzej! Tu nasi wcześnie 
stosunkowo zaczęli jakoś skupiać się, porozumiewać, radzić sobie wzajem i pomagać. 
Już to lepiej, gdy bodaj było zagadać do kogo, gdy taki wygnaniec swojaka spotkał i 
nagwarzyć się z nim mógł i poradzić. Potrzeby duchowne załatwiali wtedy, jak mogli: 
po kościołach niemieckich n. p., a chętniej w porozumieniu z Czechami, jako że to 
pobratymcy przecie. 

Około r. 1877 gromadka naszych, licząca już kilkadziesiąt rodzin, zakłada pierwsze 
Towarzystwo Polskie tutejsze pod wezwaniem Św. Stanisława: było to Bractwo 
religijne, którego celem głównym było zbieranie funduszów na założenie parafii i 
zbudowanie własnego polskiego kościółka. Kto był inicjatorem, kto założycielem, nie 
wiadomo: niechaj temu Bezimiennemu da Bóg niebo w nagrodzie, bo wielką on dla 
naszej tu przyszłości położył zasługę. Wiadomo, że wśród pierwszych członków byli 
obywatele: Toczkowski, Welzant, działacz społecznie zasłużony niemało, ś. p. 
Milanowiez i kilku innych. Bractwo św. Stanisława, złożywszy trochę grosza, w r. 1880 
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sprowadziło do Baltimore Ks. P. Kończę i wraz z nim wzniosło pierwszy kościół w 
Baltimore. 

 

 
 

Z roku na rok mnożyły się tu naszych zastępy, a więc i Paraf ja polska rosła i 
zagospodarowywała się jako tako: nawet szkółka polska powstała już wtedy, założona 
przez Ks. Kończą pod kościołem: prowadzona ona była przez nauczyciela, umyślnie 
sprowadzonego. Lecz w miarę wzrostu gromady naszej, gdy i kościół prawdopodobnie 
za mały być już musiał, wyłoniły się pewne nieporozumienia, które w końcu 
rozwiązano w ten sposób, że Bractwo p. w. św. Stanisława Kostki odłączyło się od 
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Parafii, przez siebie założonej a pozostawiając kościół rodakom dla uniknienia 
dalszych zwad i sporów postanawia zorganizować drugą polską Parafię w Baltimore. 
Znać już nas tu dosyć być musiało, skoro można było myśleć o takim śmiałem 
przedsięwzięciu. 

Około lat 1886-1887 stało się, iż powstała tu druga polska Parafia, nasza właśnie 
dzisiejsza Jubilatka, Parafia p. w. Matki Boskiej Różańcowej. Nim jednak do tego 
przyszło, dzielni i roztropni inicjatorzy krzątali się długo i zapobiegliwie, skupiając 
rodaków, gromadząc pieniądze i przygotowując wszystko, by zacząć od razu porządnie 
i pewnie. Chodzili tymczasem do czeskiego kościoła katolickiego: krótki to trwało 
czas, bo umiłowanie mowy ojczystej, tęsknota za nią, za nabożeństwem polskim, za 
obyczajem polskim, była silnym bodźcem do przyspieszania prac przygotowawczych. 
Zasłużyli się w tych pracach wydatnie najpierwsi nasi tutejsi pionierzy-osadnicy, 
obywatele: Służewski, Zacharski, Molis, Milerski, Chylewicz, Brzozowski, Cichocki, 
Wachowiak, Rosiak, Jarzyński, Welzant, Jaworski, i inni. Wdzięczna im pamięć, a 
wieczny Pokój tym, co odeszli. 

Zebrawszy około dwudziestu tysięcy dolarów, suma na owe czasy o wiele większa 
w wartości realnej od dzisiejszych pieniędzy, pionierzy nasi zakupili przy Eastern Ave. 
dawny protestancki kościół, a' w nim i przy nim założono Parafię Matki Boskiej 
Różańcowej. 

Pierwszym proboszczem tej nowej Parafii został ks. Piotr Chowaniec, który w r. 
1887,  dnia 8go grudnia, uroczystym Nabożeństwem rozpoczął tu swą działalność. X. 
Piotr Chowaniec pochodził, jak pisze "Polonia," tygodniowe Pismo tutejsze, założone 
w r. 1891., ze Sanockiego, w dzisiejszej Małopolsce: urodził się 17go stycznia, r. 1856., 
do średnich szkół uczęszczał w Jaśle, a do Seminarium Duchownego w Przemyślu, 
gdzie otrzymał niższe święcenia. Do Ameryki przybył w r. 1881., tu w Buffalo 
ukończył studia i został wyświęcony na kapłana w r. 1882. Pracował niestrudzenie jako 
misjonarz, w Stanie Wisconsin, gdzie zawiadował aż siedmiu parafiami, w których miał 
Polaków, Czechów, Niemców i Amerykanów: później znów w Stanie Minnesota miał 
kierownictwo nad sześciu parafiami równocześnie: w Pelham, Stephen, Aven, 
Bronsville, Brookway i Swan River. Dziś by to było niemożliwe, ale wówczas były 
stosunki inne, ludzi było mało, a księży mniej jeszcze. A przecie ś. p. X. Chowaniec w 
tych wszystkich Parafiach pobudował kościoły i zorganizował je, zostawiając 
następcom swoim Parafie owe w stanie o wiele możliwszym od tego, w jakim je zastał. 
W r. 1887. przybył do Baltimore i został mianowany proboszczem Parafii naszej: on był 
doradcą i kierownikiem prac przygotowawczych, organizacyjnych i znacznie się 
przyczynił do unormowania w nowej Parafii stosunków; nadto w parafii założył 
porządnie prowadzoną szkołę. Niestety, dzielny ten i zasłużony pracownik i kapłan 
zmarł przedwcześnie w r. 1892. 

Na miejsce jego proboszczem Parafii Matki Boskiej Różańcowej został 
zamianowany niezapomnianej pamięci działacz i patriota wybitny, w całej Polonii 
amerykańskiej znany i szanowany, ks. Dr. Mieczysław Barabasz. 

X. Mieczysław Barabasz urodził się w r. 1863., w dawnym Królestwie, to znaczy 
pod zaborem rosyjskim: rodzina jego była prześladowana z powodów 
religijno-narodowych, więc przeniosła się do Małopolski. Poświęciwszy się Stanowi 
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Duchownemu, ks. Barabasz studiował Teologię w Rzymie i tam uzyskał dyplom 
Doktora Filozofii. Zaangażowany na profesora polonistyki w Seminarium Polskim 
przez tegoż znakomitego twórcę  Ks. Józefa Dąbrowskiego, przybył do Ameryki w r. 
1891., lecz już w r. 1892., za usilnym staraniem i namowami, płynącymi ze strony 
zarówno duchownych, jak świeckich rodaków, przybył do Baltimore i tu został 
zamianowany proboszczem Parafii p. w. Matki Boskiej Różańcowej. 

X. Mieczysław Barabasz był człowiekiem wielkiej zacności i nieposzlakowanego 
charakteru: cała Polonia baltimorska zyskała w nim przewodnika i przedstawiciela, 
którego czcili swoi i obcy. Ogromnej erudycji, wielkich i wszechstronnych zdolności, 
był wybitnym mówcą i pisarzem utalentowanym, pisywał wierszem i prozą, a szereg 
jego utworów dramatycznych grany był na polsko-amerykańskich scenach. Niestety, 
dziś utwory te, przeważnie rozproszone, jedne zaginęły, inne zapomnieniu uległy: 
może gdzie w jakiej bibliotece ten i ów znajduje się utwór ś. p. Ks. Barabasza. 

Za jego czasów Polonia baltimorska i Parafia nasza w dalszym ciągu wzrastała 
szybko i wydatnie. Rychło kościół okazuje się za mały, musiano go przeto powiększyć 
bardzo znacznie; powiększono również i budynek szkolny, dodając doń jedno piętro: 
pomnożono tym liczbę klas i doprowadzono szkołę do ósmego stopnia, zrównując ją z 
publicznymi co do liczby lat nauki. Parafia rozwijała się pomyślnie i wzrastała pięknie, 
spokojnie pod dobrą ręką ś. p. Ks. Barabasza, z którym współpracowali, jako asystenci, 
kolejno: X. Józef Dulski, X. F. Mard, X. S. Cynalewski, X. Bron. Gebert, i X. Józef 
Rojewski. Z czasem ś. p. Ks. Barabasz usunął się więcej ku pracom literackim i studiom 
w ulubionej dziedzinie filozofii; ku tym spokojniejszym zajęciom skłaniał go również 
niepomyślny stan zdrowia, który w końcu kres jego życiu położył: zmarł on 
stosunkowo we wczesnym wieku, licząc zaledwie lat 51, dnia 9go grudnia 1914. r., 
opłakiwany szczerze przez Parafię i przez całą Polonię. W papierach jego znaleziono 
wydawane przez niego czas jakiś Pismo "Przyjaciel Domu," w którego numerze z dnia 
20go kwietnia 1899. znajduje się projekt memoriału, opracowany przez ś. p. Ks. 
Barabasza, a podany Polonii Amerykańskiej z propozycją wysłania go na Konferencję 
Pokojową w Hadze. Memoriał ten, rozumie się, dotyczył Polski i bardzo 
wszechstronnie, a silnie dowodził, że jednym z zasadniczych warunków 
międzynarodowego i światowego pokoju jest wymiar sprawiedliwości Polsce, oraz 
odbudowa jej niepodległego, państwowego bytu. Dokument ten należałoby odszukać i 
złożyć w Muzeum Polonii Amerykańskiej w Chicago jako jeden z pierwszych tego 
rodzaju aktów, wydanych w sprawie Polski z Polonii Amerykańskiej. 

Po zgonie ś. p. Ks. Barabasza krótki czas zawiadował Parafią naszą Ks. Bronisław 
Gebert, który jednak, innymi wiedziony planami, rychło opuścił Baltimore, a 
Proboszczem po nim został zamianowany wychowanek już własny Parafii naszej, oraz 
asystent z ostatnich czasów ś. p. Ks. Barabasza i krótkiego włodarstwa Ks. Geberta, Ks. 
Stanisław A. Wachowiak, który po dziś dzień szczęśliwie i chwalebnie Parafią naszą 
kieruje. 

Życiorys szczegółowy Ks. Prałata Wachowiaka znajdą Czytelnicy na innym 
miejscu Księgi niniejszej, dlatego, że odtąd właściwie cały dalszy rozwój naszej Parafii 
splata się ściśle z życiem Ks. S. A. Wachowiaka tak, jak on zrósł się z tą Parafią naszą, 
pochodząc z niej, w niej wychowany, do tego stopnia, że całe w niej przepracował życie 
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swe kapłańskie: od samych święceń, aż po dziś dzień w jednej on i tej samej działa 
naszej Parafii Matki Boskiej Różańcowej. 

Zamianowany Proboszczem w r. 1914, zajął się X. Wachowiak przystosowaniem 
Parafii do rychło wzrastających potrzeb i zmian, które powodowała mnożąca się 
podówczas bardzo silnie imigracja, a z nią razem i Polonia miejscowa. Młody, rzutki, 
przedsiębiorczy, a zdolny kapłan załatwił wszystko, co na razie było niezbędne, lecz 
równocześnie o przyszłości myślał już niedalekiej, uważnym bowiem spostrzegawcom 
widoczne było, że niedługo pomieszczenia parafialne na Różańcowie będą o wiele za 
ciasne i zupełnie niewystarczające dla szybko rozwijającej się Parafii. X. Proboszcz 
Wachowiak wcześnie więc na tę ewentualność czynił przygotowania. 

Tymczasem w r. 1917. na nowo odmalowano kościół kosztem $4,000.00, a na 
Cmentarzu naszym zbudowano okazałą i piękną kaplicę kosztem $10,000.00. 

Jak wyżej zaznaczono, widocznym już było, że rozrost wielki Parafii i Polonii, 
skupiającej się na Różańcowie, prędzej czy później zmusi do przesunięcia zabudowań 
parafialnych w inną stronę, gdzieś w pobliżu, na dogodniejsze, a dostatecznie obszerne 
miejsce, gdzie rozbudować się będzie można. W miejscu, gdzie nasz stary kościół stoi 
po dziś dzień, parcele budowlane były za drogie, zatem umyślono przesunąć się w 
kierunku dalszym nieco od ul. Broadway, tam też Ks. Proboszcz Wachowiak, w tę 
stronę, plany kierował. 

 

 
 

Idąc chronologicznie, tj. w porządku, jak latami sprawy te postępowały, podajemy: 
W r. 1921. zbudowano nowy Dom dla naszych SS. Nauczycielek, wygodny, 

rozległy, porządnie i nowocześnie urządzony: kosztował w całości $53,000.00. 
W r. 1924. ukończono budowę i poświęcono nową Szkołę Parafialną, która jest 

budynkiem tak pięknym i okazałym, a tak postępowo urządzonym, że mierzyć się może 
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z najlepszymi w naszym mieście: szkoła ta z urządzeniem calem kosztowała 
$200,000.00. 

W latach 1926. i 1927. zakupiono grunt pod przyszły nowy kościół, a mianowicie u 
zbiegu ulic Chester i Banks nabyto czterdzieści siedem parcel budowlanych, za cenę 
$230,000.00, a w r. 1927. 1928. wzniesiono na miejscu tym wspaniałą świątynię, obok 
niej zaś piękną i wygodną plebanię- razem kosztem $600,000.00, z całym urządzeniem. 
Poświęcenia Kamienia Węgielnego nowego kościoła p. w. Matki Boskiej Różańcowej 
dokonał J. E. Arcybiskup-Metropolita Archidiecezji Baltimore, Ks. Michał Józef 
Curley, w dniu 24, kwietnia, 1927., a w rok później, 15. kwietnia 1928. J. E. X. 
Arcybiskup Curley, przy współudziale naszego Biskupa Rodaka, J. E. Ks. J. Plagensa, 
podówczas Biskupa Koadiutora Diecezji Detroit, a dziś Biskupa Ordynariusza Diecezji 
Marquette, w Stanie Michigan, dokonał poświęcenia nowej świątyni. Wielka liczba 
Duchowieństwa z całego Kraju wzięła udział w tej wspaniałej uroczystości, z okazji 
której został wydany pierwszy Pamiętnik, z którego niemało przy opracowaniu 
niniejszej Księgi Pamiątkowej korzystamy: 

Parafia nasza jest obecnie największą nie tylko w Baltimore, ale w całej 
Archidiecezji i w całym Stanie Maryland ze wszystkich katolickich parafuj jakie tu 
egzystują: podobnież świątynia nasza jest największą ze wszystkich katolickich w 
mieście i w rozległym promieniu. Jak wielki jest ten nasz kościół, dowodzi fakt, iż na 
pierwszej Pasterce w r. 1927. odprawionej w tym kościele przez X. Proboszcza 
Wachowiaka, który w międzyczasie został za swe zasługi Prałatem mianowany, 
mieściło się pięć tysięcy ludzi. 
 

Zabudowanie Parafialne 
Wielki i wspaniały kościół nowy Parafuj p. w. Matki Boskiej Różańcowej •znajduje 

się u zbiegu ulic Chester i Banks, w dzielnicy ożywionej, ale dostatecznie odległej od 
hałaśliwych, silnie byznesowych ulic, jak przystało, by Służbie Bożej gwar uliczny nie 
przeszkadzał. 

Zbudowany z kamienia ciosowego, jasno popielatego, jak wszystkie nasze 
zabudowania parafialne, przedstawia olbrzymi masyw budowli o frontonie okazałym, o 
harmonijnych, pięknych liniach, dających całość poważną, a ujmującą zarazem. 

Front ujęty jest dwu potężnymi wieżami, pomiędzy którymi znajdują się trzy 
wejścia główne między filarami, podtrzymującymi łagodne romańskie łuki. Cała 
świątynia ma nowocześnie romański styl budowy rodzaju bazylikalnego, 
jednonawowego, co widać, wszedłszy do kościoła, pełnego światła i jasności. U góry 
frontonu, pod krzyżem, widnieje statua Patronki naszej Parafuj, Matki Boskiej Różańca 
św. Na wieżach spore dzwony, donośne i słyszalne w rozległym promieniu. 

Wnętrze Kościoła ogromne i przestrzenne: olbrzymia nawa, widna od chóru i 
wejścia aż ku ołtarzowi wielkiemu. Posadzka w tafle, ławy jasno dębowe. W ścianach 
bocznych, w oknach szereg przepięknych witraży, o głębokich barwach i 
kompozycjach figurycznych, utrzymanych w stylu i rodzaju nowoczesnym raczej, lecz 
umiarkowanym, bez tak częstej w tego rodzaju utworach przesady modernej. Witrażów 
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tych barwy tęczą kolorów napełniają wnętrze kościoła, gdy przez nie słońca padają 
blaski. 

Nad wejściem potężny Chór i Organ doskonały, wszystko w masywnej oprawie 
dębu, podobnie jak konfesjonały i inne urządzenia świątyni. W głębi obszerne 
Presbyterium z głównym ołtarzem; po bokach dwa ołtarze mniejsze: wszystkie trzy 
ołtarze z marmuru białego i złocistego; we wielkim ołtarzu mamy bardzo wartościowy 
obraz Matki Boskiej Różańcowej, w ołtarzach bocznych statuy Serca Pana Jezusa i św. 
Józefa, kolorowane lekko, nie jaskrawo. Z wysokiego sklepienia zwieszono wielkie, 
bogate kandelabry, których mniejszych szereg umieszczono w ścianach Presbyterium i 
nawy kościelnej. Presbyterium oddzielają marmurowe, pięknie rzeźbione balaski. 

Całość wnętrza robi wrażenie prawdziwie imponujące, zarówno rozmiarami, jak 
nadzwyczajną harmonią umiaru, smaku dobrego i gustu: nigdzie jaskrawości, nigdzie 
niema przesady, przeładowania. Plany kościoła tego wykonali architekci Frank 
Baldwin i Konstanty Radziszewski, a samąż budowę wykonali przedsiębiorcy 
budowlani Frainie Brothers and Haigley z Baltimore. 

Do ostatnich czasów nowy nasz kościół był wewnątrz jeszcze niemalowany, 
dopiero na ten Złoty Jubileusz przystrojono go świetnie przedziwnej piękności 
malaturą, której należy się więcej szczegółowe omówienie.  

Ks. Prałat Wachowiak powierzył prace artystyczne malarskiej firmie baltimorskiej 
Braci Foresti, którzy dłuższy czas poświęcili opracowaniu projektów, korzystając przy 
tym z osobistych wskazań i sugestii Ks. Prałata, który pragnął mieć świątynię 
ozdobioną w guście nowoczesnym, a w całym tego słowa znaczeniu artystycznie, przy 
zachowaniu zarówno cech wezwania i godeł Patronki, jak charakteru polskiego, 
narodowego. Kilka tygodni trwało opracowywanie projektów i szczegółów, nie jedną 
zmianę musieli projektujący artyści przeprowadzić, ale za to rezultat tych prac jest 
pierwszorzędny! 

Malatura kościoła p. w. Matki Boskiej Różańcowej, utrzymana w stylu 
"romanesque," oznacza się przedziwną czystością pomysłu i traktowania, cudnie 
łagodną harmonią barw jasnych i świetnych, a nie krzyczących, jednak nie jaskrawych: 
zarówno obrazy ścienne, których jest szereg cały, jak zapełnienie party i pól 
poszczególnych wielkiej budowli jest jasne, widne, świetliste tak, że całość robi 
wrażenie jakiejś niezwyczajnej lekkości i promienności zarazem. Nigdzie niema 
przeładowania, ni krzty przesady, wszędzie doskonały umiar i równowaga, piękno i 
powaga, niczem nie zmącone. 

Wszystkie ważniejsze pola, wszystkie szczegóły, wykorzystane są znakomicie, a 
jednak niema w tym powtarzania się, ni przepełnienia, tak dobrze utrzymali artyści 
zarówno czystość stylu, jak nowoczesność sposobów malarskich, tak udatnie uzgodnili, 
zharmonizowali Sztukę z praktycznym jej zastosowaniem. 

W Presbyterium, którego tło w głębi jak kwietny kobierzec wygląda, widzimy dwa 
bardzo piękne obrazy z życia Najśw. Maryi Panny, a mianowicie Ofiarowanie Jej i 
Ukoronowanie: oba są pełne wysokich zalet artystycznych, stanowią też jak i inne 
obrazy w tej świątyni, nie przeciętne prace. 
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Poza tymi dwoma wielkiemu obrazami, dano w Presbyterium jeszcze 15 
mniejszych obrazów ilustrujących Tajemnice Różańca Św., zgodnie z wezwaniem 
kościoła i Parafii. Dopełniają całości Presbyterium trzy obrazy, piękne i wielkie 
aniołów, podobnych dwanaście Aniołów widnieje u sklepienia nawy kościelnej: 
przedstawiają one dwanaście tytułów Matki Bożej ze znanej Loretańskiej Litanii. 
Ponad Presbyterium, na łuku, oddzielającym je od nawy głównej, mamy obraz 
Chrystusa Pana, jako Króla, a z dwu stron wielkiego łuku podążają ku Niemu dwa 
orszaki świętych polskich: Św. Stan. B.M., Św. Stan. Kostka, Św. Jadwiga, Św. Jacek, 
dwu SS. Władysławów, Św. Jan Kanty, Św. Kinga i dwu ŚS. Andrzejów. Nad 
bocznymi ołtarzami mamy wizerunki Św. Wojciecha i Św. Kazimierza Jagiellona. W 
głównej nawie, pod sklepieniem, marny wizerunki 12 Apostołów, a ponad chórem, na 
bocznych łukowych polach mamy sporych rozmiarów obrazy, przedstawiające 
Zaślubiny Najświętszej Maryi Panny i Zgon Św. Józefa. Sam szczyt sklepienia wieńczy 
kilka wielkich rozet kwietnych: obramienia okien stanowią girlandy kwieciste, bardzo 
o- zdobne, lekko i gustownie rzucone. Przy sposobności malowania wnętrza koś-
cielnego odnowiono również wszystkie ołtarze, statuy i stacje Męki Pańskiej. Całość 
obecnie przedstawia się niezwykle świetnie, a zarazem bardzo poważnie i 
umiarkowanie, niezmiernie gustownie i harmonijnie, co właśnie sprawia owa 
łagodność pastelowego traktowania kolorów, bez krzykliwych ostrych barw: obfitość 
podkreśleń złocistych potęguje efekt niezrównany: samego złota zużyto w tym 
malowaniu za przeszło trzy i pół tysiąca dolarów, nie żałowano ni kosztu, ni trudu, ni 
pomysłów, ni pracy do jak najświetniejszego wykonania tego dzieła iście 
pomnikowego. Zaznaczyć należy dodatkowo, że przy tym nowym malowaniu kościoła 
dopiero wychodzą tym wspanialej i świetniej wysoce artystyczne witraże wielkie, jakie 
są tej świątyni ozdobą bardzo cenną: przeważająco błękitny, łagodny ich ton 
harmonizuje ślicznie z barwami dekoracji ścian, które dla witraży tych wspaniałe 
stanowią obramienie, a same od nich otrzymują błękitną poświatę uroczo-mistyczną. 

Paraf ja Matki Boskiej Różańcowej może zaiste szczycić się świątynią, która 
stanowi również dumę i zaszczyt Polonii całej w Baltimore. 

 
NASZA SZKOŁA 

Szkoła Parafialna p. w. Matki Boskiej Różańcowej założona została w r. 1887., za 
staraniem już pierwszego naszego Proboszcza, ś. p. Ks. Piotra Chowańca. Początkowo 
prymitywna, raczej wstępna była w niej udzielana nauka; szło nam o to, by w niej 
dziatwa nasza uczyła się religii po polsku, czytania i pisania polskiego. Zrazu 
uczęszczało do szkoły tej pięćdziesiąt dzieci, lecz liczba ta bardzo szybko wzrastała tak, 
że za ś. p. Ks. Mieczysława Barabasza, drugiego Proboszcza naszego, liczba dzieci 
dosięgnęła już dziewięciuset. Dawny budynek szkolny, koło Broadway ulicy, rychło 
okazał się za szczupły tak dalece, że następny Proboszcz, Ks. Prałat Wachowiak, ma już 
poważne trudności z pomieszczeniem garnącej się do tej szkoły młodzieży. 
Dochodzimy do przekonania, że tu żadne połowiczne środki nie wystarczą, że trzeba 
nam budować nowy i nowoczesny gmach szkolny, więc Ks. Proboszcz Wachowiak w 
silnie napisanej odezwie wskazuje tę konieczność parafianom, którzy umiejąc już cenić 
inicjatywę dobrą i wskazania trafne swego młodego i energicznego duszpasterza, idą 
chętnie za głosem jego i radą, a wspierając go hojnymi ofiarami, umożliwiają szybko 
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budowę nowej szkoły kosztem 200,000.00 dolarów. W październiku 1922. r. J. E. Ks. 
Arcybiskup Curley poświęcił uroczyście tę nową i wspaniałą szkołę naszą, przy bardzo 
licznym udziale duchowieństwa, przedstawicieli władz, stanowych i miejskich, oraz 
tłumów publiczności: przy okazji tego poświęcenia. X. Wiktor Bielecki, T. J. wygłosił 
bardzo piękne i podniosłe kazanie. 

 

 
Nowa szkoła jest wielkim, okazałym, zewnętrznie bardzo pięknie przedstawiającym 

się budynkiem czteropiętrowym z kamienia ciosowego; posiada ona najlepsze 
nowoczesne urządzenia co do oświetlenia, wentylacji i urządzeń higienicznych, a 
mieści dwadzieścia dwie klas, przestronnych i widnych, oraz wielką salę z dobrze 
urządzoną sceną. 

W szkole tej uczą od samego początku aż po dziś-dzień SS. Felicjanki, tak 
znakomicie zasłużone w szkolnictwie polsko-amerykańskim: poziom nauki, udzielanej 
przez nie, jest bardzo wysoki. SS. Nauczycielki nasze wszystkie posiadają odpowiednie 
pedagogiczne przygotowanie, są wykwalifikowanymi nauczycielkami, toteż dziatwa 
naszej szkoły, podzielonej na osiem stopni, po ukończeniu nauki parafialnej, 
przechodzi bez trudności jakichkolwiek i bez dodatkowych egzaminów do szkół 
wyższych (High Schools). W dodatku do przedmiotów, wykładanych po angielsku, 
stosownie do wymagań miejscowego Wydziału Szkolnictwa, dziatwa uczy się po 
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polsku religii i języka ojczystego, oraz dziejów Polski, a nadto otrzymuje to 
najcenniejsze dobro, jakiem jest wychowanie lepsze i staranniejsze, oparte na poznaniu 
i poszanowaniu religijnego autorytetu, a tym samem ugruntowanie pojęć moralności 
życia chrześcijańskiego. 

Szkoła w Parafii Matki Boskiej Różańcowej jest chlubą Polonii baltimorskiej, której 
wydała już bardzo liczny zastęp pracowników dzielnych i pracownic, a której 
niezawodnie służyć będzie lat jeszcze szereg długi, posiewając myśl polską i 
przekonania katolickie. 

 
INNE ZABUDOWANIA I ZAKŁADY 

Prócz wyżej omówionych kościoła i szkoły, Parafia posiada piękny Dom dla SS. 
Nauczycielek, urządzony jak należy, skromnie, lecz wygodnie i nowocześnie. Dom ten, 
zbudowany w r. 1922., kosztował z całym urządzeniem $53,000.00 dolarów. Wystarcza 
on w zupełności na mieszkanie dla obecnie uczących w Szkole naszej SS. Nauczy-
cielek, a nawet i większą ich liczbę w razie potrzeby może pomieścić. W domu znajduje 
się bardzo piękna kaplica Sióstr, urządzona dla ich potrzeb religijnych. 

Tuż przy kościele znajduje się trzypiętrowa pleban ja, budynek o odpowiednim 
urządzeniu i dostatecznym pomieszczeniu dla pracujących przy Parafii Księży, oraz 
wystarczający na pomieszczenie większej liczby przyjezdnych Księży, przybywają- 
cych na liczne i piękne Nabożeństwa, często urządzone. 

Zarówno Dom Sióstr Nauczycielek, jak plebania zbudowane są z tego samego 
materiału, jak kościół i szkoła, tj. z popielatego kamienia ciosowego: stwarza to razem 
zgodną, a charakterystyczną całość naszych zabudowań. 

Plany tych budynków wykonała i budowę przeprowadziła ta sama firma 
budowniczych, którzy kościół nasz zbudowali, a mianowicie Frainie Brothers and 
Haigley. 

Jednym z ostatnich nabytków, niezmiernie wartościowych dla Parafii, a raczej dla 
całej Polonii miejscowej i okolicznej, jest założona przez Ks. Prałata S. A. 
Wachowiaka, Ochronka Polska, znajdująca się w sąsiedztwie niedalekim, p. n. 100. S. 
Patterson Park Ave. W ochronce tej, posiadającej już, za staraniem jej czcigodnego 
założyciela własny budynek, piękny i przestronny, wychowuje się i kształci 
kilkadziesiąt dziatek, pod kierunkiem i dozorem sprowadzonych z Polski SS. Służek 
Maryi Niepokalanej z Majówki pod Warszawą. Siostry te zacne nader troskliwie 
zajmują się dziatwą najmniejszą, starszą uczą i wychowują, a zakład cały prowadzą w 
duchu szczerze polskim. Dziatwa starsza z Ochronki przechodzi do Szkoły Parafialnej 
oczywiście. Ochronka ta jest chlubą i ozdobą naszej Parafii, a jak rzekliśmy, służy też 
całej miejscowej Polonii. 

Wreszcie Parafia Matki Boskiej Różańcowej nie tylko za życia dba o swoich 
wiernych i przynależnych: pamiętała o nich i pamięta wiernie również po ich odejściu 
od nas do Chwały Bożej, po ich zgonie: ku temu Parafia zapragnęła mieć własny polski 
cmentarz, który założono również p. w. Matki Boskiej Różańcowej. Zajmuje on spory 
obszar gruntów, położonych około sześć mil od miasta; jest on utrzymany bardzo 
starannie, a przedstawia się ozdobnie i mile: robi wrażenie raczej pięknego, rozległego 
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parku, nie czyniąc wcale przygnębiającego wrażenia, tak zwykłego na innych 
cmentarzach. Grobów polskich naszych pracowników i dawnych pionierów, oraz ich 
następców jest już zastęp bardzo wielki: tam na tej ziemi złożenie ich czyni ziemię tę- 
naprawdę polską, nazwiska zaś polskie na nagrobkach dowodnie mówią o naszym tu 
bogobojnym a pożytecznym bytowaniu. 

Największą i najwartościowszą ozdobą Cmentarza Polskiego jest wielka i piękna 
kaplica, zbudowana tam już przez Ks. Prałata S. A. Wachowiaka w r. 1917, kosztem 
sumy 10,000 dolarów. W kaplicy tej co-rocznie w Dzień Wszystkich Świętych 
odprawia się uroczyste Nabożeństwo Żałobne za spokój dusz spoczywających na tym 
Cmentarzu naszym, niezmiernie bliskim sercom Polonii. 

 
Nasi Księża i Nasze Siostry Zakonne 

W naszej Parafii Matki Boskiej Różańcowej, w ciągu lat szeregu mieliśmy jednak 
zastęp spory dobrych, dzielnych Księży i Sióstr: Nauczycielki ze Zgromadzenia SS. 
Felicjanek od początku prowadzą naszą Szkołę Parafialną z jak najlepszymi rezultaty, a 
pozyskały sobie wytrwałą, wydatną pracą powszechne uznanie. Księży przesunął się 
przez Parafię naszą też szereg cały: z Wikarych pozostawali Proboszczami w innych 
Parafiach z biegiem czasu, pozostawiając wśród nas dobrą pamięć i wdzięczne 
wspomnienie. Słuszna jest rzecz, byśmy ich tu bodaj wymienili: 

Prócz wyżej wymienionych którzy wśród nas i z nami pracowali, Parafia nasza 
wydała dla Kościoła i polskości następujących Kapłanów i Siostry Zakonne: 
Ks. Prałat Stanisław A. Wachowiak 
Ks. Marcin Lipiński 
Ks. Tadeusz I. Skrzyński 
Ks. Piotr P. Rakowski 
Ks. Adam W. Wachowiak 
Ks. Józef Weber 
Ks. Stefan J. Chyliński 
Ks. Wincenty Tomalski 
 
Siostry zakonne: 
1. S. M. Bogumiła Świgoń 
2. S. M. Juwenalia Świgoń 
3. S. M. Klara Szwarc 
4. S. M. Gabriela Mateja 
5. S. M. Angelora Puffal 
6. S. M. Lucyna Nowak 
7. S. M. Gonzaga Tomala 
8. S. M. Izydora Tomala 
9. S. M. Balbina Nosal 
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10. S. M. Teofila Ciecierska 
11. S. M. Koncepta Kitowska 
12. S. M. Immaculata Kitowska 
13. S. M. Wiridianna Zwolińska 
14. S. M. Zefiryna Ustaszewska 
15. S. M. Potecja Kulińska 
16. S. M. Sylwestra Siedlecka 
17. S. M. Salezjana Markowska 
18. S. M. Beatrix Piekarska 
19. S. M. Gertruda Zamerska 
20. S. M. Samuela Rusinek 
21. S. M. Józefata Balakier 
22. S. M. Edmundyna Gmurek 
23. S. M. Donatylla Oleszczuk 
24. S. M. Bonawentura Grabowska 
25. S. M. Akwinata Kowalewska 
26. S. M. Petronia Bartkowiak 
27.S. M. Symforia Szydłowska 
28.S. M. Bernadetta Kozłowska 
29.S. M. Kamila Pac 
30.S. M. Domicela Rosińska 
31.S. M. Delfina Garczyńska 
32.S. M. Borgia Butka 
33.S. M. Liwinia Kędzior 
34.S. M. Benicja Niesiałowska  
35.S. M. Katarzyna Mugowska 
 
 

TOWARZYSTWA I BRACTWA PARAFJALNE 
Towarzystwu, a raczej Bractwu św. Stanisława Kostki zawdzięcza początek swój i 

powstanie Parafia Matki Boskiej Różańcowej: jak z drobnego ziarnka gorczycznego, 
które najmniejsze jest pomiędzy nasionkami, a wielkie zeń drzewo wyrasta, tak właśnie 
stało się i z naszą Parafią, która z niewielkiego Towarzystwa wyrosła ogromna na 
największą w Archidiecezji naszej, zasobną i zasłużoną. Obecnie w Parafii tej 
posiadamy Bractw i Towarzystw, męskich i żeńskich, szereg cały, a wszystkie 
pożyteczne, wszystkie potrzebne, jak te kółka poszczególne są potrzebne w maszynie, 
ażeby nienagannie funkcjonowała i powinności swe pełniła. Towarzystwa te ogniskują 
społeczne życie nasze, działając kształcąco i dobroczynnie: współpracują one z 
kościołem i z duszpasterzem naszym, wykonując jego zalecenia i dopilnowując ich 
wykonania wśród ogółu. Przeróżne prace filantropijne rozliczne działania patriotyczne  
to wszystko robi się przez Towarzystwa, które są faktycznie czynnikami pierw-
szorzędnego znaczenia w naszym współżyciu. 
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Istnieją i działają u nas m. i. niżej wymienione Towarzystwa i Bractwa:  
Bractwo Różańca Św.: zrzeszenie kościelne, którego charakter i cel sama nazwa 
 określa dostatecznie.  
Bractwo Ołtarzowe: jego staraniem jest dbałość o przystrojenie odpowiednie 
ołtarzy w naszej świątyni i zaopatrywanie ich potrzeb.  
Bractwo Serca Maryi: dla pobożnych niewiast naszej Parafii.  
Bractwo św. Trójcy: zasłużone w pracy dla dobra Parafii.  
Bractwo św. Wojciecha: jedno z najstarszych i najpoważniejszych w Parafii. 
Bractwo św. Dominika: również jedno z poważniejszych i zasłużeńszych zrzeszeń 

 parafialnych. 
 Bractwo św. Jadwigi:- bardzo czynne wśród naszych niewiast i niemało zasłużone. 
 Bractwo Panien p. w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny: skupia 

 żeńską młodzież i ku dobremu ją wiedzie.  
 Rycerze św. Władysława: jedno z nielicznych dziś, pozostałych z dawnych czasów, 

Towarzystw wojskowych pierwotnych.  
 Brygada Pułaskiego: nazwana, ku czci naszego wiekopomnego Bohatera; 

 Towarzystwo to również miało dawniej wojskowy charakter.  
 Kadeci św. Marcina: mundurowane Towarzystwo młodzieży naszej, przydaje 

 koloru i okazałości niejednemu parafialnemu występowi, współdziała wiernie z 
 Parafią.  

 Towarzystwo św. Teresy: zasłużone w pracy dla dobra Parafii.  
 Towarzystwo św. Stanisława Kostki: należące do "Zjednoczenia Polskiego 

 Rzymsko-Katoliekiego," jedno z najstarszych w naszej dzielnicy i bodaj w całej 
 Polonii.  

 Towarzystwo św. Anny:  należące do "Związku Polek," bardzo liczne a pożytecznie 
 działające. 

 Towarzystwo Dzieci Maryi: skupia dziatwę szkolną i prowadzi ją ku przyszłej 
 współpracy z Parafią i dla niej w starszych Towarzystwach.  

 Towarzystwo Najśw. Imienia: ogromnie liczne i potężne Towarzystwo, łączące 
 najlepsze żywioły naszej Parafii. Jest to Towarzystwo mężczyzn i młodzieńców, 
 skupionych dla dobrej, pożytecznej działalności obywatelskiej pod egidą 
 Kościoła i Wiary św. Towarzystwo to urządza interesujące zebrania, 
 urozmaicone przemówieniami wybitnych obywateli, polskich i 
 obcoplemiennych, odczytami itp. Jakkolwiek istnieje niedługo w porównaniu z 
 innymi parafialnymi, już się ono wydatnie zasłużyło i godne jest uznania a 
 poparcia wszystkich dobrze myślących.  
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  Towarzystwo Dobroczynności Par. Matki Boskiej Różańcowej: Towarzystwo to 
zorganizował Ks. Prałat S. A. Wachowiak, przed kilkunastu laty, w okresie 
zwiększonych potrzeb materialnych dla zaopatrywania naszych biednych i ubogich. 
Dziś jest to poważna instytucja, z której Paraf ja może być prawdziwie dumna, bo 
pełni ona ogromnie ważną, społeczną służbę, niezwykle rozgałęzioną, 
wszechstronną, wysoce obywatelską, a zarazem chrześcijańsko-samarytańską. 
Szczególnie w ciągu lat depresji, oraz jej następstw dotkliwych, które po 
prawdzie—do dziś jeszcze nie przeminęły, nasze Towarzystwo Dobroczynności 
było znakomicie działającą agencją dobroczynności publicznej, a czynniki miejskie 
i rządowe, dobroczynne, uznając jego pracę wydatną, współdziałały z nim i zlecały 
mu zajmowanie się biedakami w naszej polskiej dzielnicy. Trzeba to z uznaniem 
podkreślić, że i inne nasze Towarzystwa parafialne, i cała w ogóle Parafia, wszyscy, 
czyniliśmy wysiłki najdalej idące, by ulżyć biedzie i nędzy, które podówczas tak 
wielu dotknęły i tak straszliwie we znaki się dawały. Co się to wtedy nie robiło? Ile 
to było tej pracy w rozmaitych kierunkach i dziedzinach! Parafia wydawała setki i 
tysiące obiadów ciepłych, dożywiała dzieci, zbierała i dawała zasiłki, wsparcia w 
gotówce i w naturze, w artykułach żywnościowych, odzieży, opale, a to wszystko 
trzeba było zapisać w księgi, zliczać, administrować, a dopieroż rozdzielać, 
rozdawać potrzebującym. Towarzystwo nasze Dobroczynności w tym czasie 
zasłużyło się świetnie, a prowadzone osobiście przez Ks. Prałata, który do dziś sam 
też się nim zajmuje, zasłużyło się bardzo znamienicie i pozyskało uznanie nie tylko 
swoich, ale i obcym dało się poznać jako pierwszorzędna obywatelska agencja 
dobroczynności publicznej. Jako taka działa to Towarzystwo i obecnie. 
Osobno istnieje, ale współdziała lojalnie z Towarzystwem Dobroczynności 

specjalne grono Pań i Panienek p. w. Matki Boskiej Różańcowej, które w zbieraniu 
datków i ofiar, oraz w wyszukiwaniu najbiedniejszych i najbardziej pomocy 
potrzebujących jest najpożyteczniejsze i najbardziej zasłużone. 

Jak rzekliśmy, Towarzystwo Parafialnej Dobroczynności pozostaje pod osobistym 
kierownictwem swego twórcy i kierownika, Ks. Prałata Wachowiaka. 
 


