HISTORIA PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W RADOMIU, IL

(Historia Parafii Michała Archanioła w Radomiu, IL)

W południowym cyplu stanu Illinois, 270 mil na południe od Chicago nad koleją
Illinois Central, znajduje się wioska RADOM.
Kolonia radomska jest najstarszą kolonią polską w południowym Illinois a zarazem
jedną z najstarszych osad farmerskich założonych przez Polaków w Stanach
Zjednoczonych.
Radom jest dobrym okazem sztucznie powstałej koloni i, która istnienie swoje
zawdzięcza staraniom kolei żelaznej i jej płatnym agentom. Ziemia tu z natury nie jest tak
żyzna jak w innych częściach kraju, i niejeden dziwił się, że Polacy się w tej okolicy
osiedlili. Ale zdziwienie takie zniknie, gdy zważymy, że Polacy przybywający do Ameryki
po trzecim powstaniu polskim i później po wojnie francusko-pruskiej w r. 1870., nie byli
ludzie bogaci: nie znali oni nadto języka angielskiego; nie znali oni ani stosunków
amerykańskich a, co gorsza, nie mieli oni żadnego kierownika, któryby mógł ich
poprowadzić w strony dla nich najkorzystniejsze. Stąd też rodacy nasi dawali wiarę różnym
jednostkom a szczególnie, jak to jeszcze dziś u nas bywa, cokolwiek w gazecie wyczytali,
uważali to za świętą prawdę. Oto niektóre przyczyny, które sprowadziły Polaków do
Radomia tak jak i do innych miejsc.
Początki Radomia, jak w ogóle początki wszystkich koloni, należą do
najciekawszych przyczynków historycznych.
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GENERAŁ J. R. TURCZYN.

ZAŁOŻYCIELEM Radomia, w interesie kolei Illinois Central i w swoim, był
Generał Jan Bazyli Turczyn. Długoletnim jego współpracownikiem był Mikołaj Michalski.
Z niemałym zainteresowaniem dopomagali także śp. Piotr Kiołbasa i Jan Szerman.
Chcąc spisać historię Radomia, trzeba wpierw potrącić o życie i czynności Generała
Turczyna. Turczyn, Rosjanin rodem, urodził się 24-go grudnia, r. 1822. W młodości
ćwiczył się w szkole wojskowej i dzięki swym zdolnościom umysłowym chlubnie ukończył akademię sztabu oficerskiego. Następnie, jako pułkownik na czele sztabu
generalnego, odznaczył się Turczyn nadzwyczajnie podczas wojny Krymskiej (1853-50).
Podczas tej wojny Stany Zjednoczone posłały kapitana Jerzego B. McClellana na Krym w
celu zapoznania się z nowszymi problematami inżynierskimi w sztuce wojennej. Tu
zapoznał się McClellan z pułkownikiem Turginoffem (było to prawdziwe nazwisko
Turczyna) i studiował jego sztukę inżynierską.

Gen. Bryg. Jan Bazyli Turczyn

Po wojnie Krymskiej otrzymał Turczyn jednoroczny urlop i przybył wraz z żoną
swoją do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie za radą McClellana i razem z jego
partią, w sierpniu, r. 1856. Krótko potem kapitan McClellan zostaje mianowany naczelnym
inżynierem kolei Illinois Central. Do pomocy służy mu Turginoff, podpisujący się odtąd
nazwiskiem „Turchin" a po polsku „Turczyn".
Z początkiem lipca, r. 18(51, Turczyn przyjmuje zlecenie Gubernatora Stanu
Illinois, Yates, na pułkownika 19 Regimentu Piechoty Ochotniczej z Illinois. Odtąd
spotykamy Turczyna w różnych bitwach wojny Domowej. Swym wojskiem, wyćwiczo-

2

nym hardzie po rosyjsku, często dawał się południowcom we znaki, tak iż nadali mu
przydomek „groźnego Kozaka". W r. 18(52. Prezydent Lincoln podwyższył Turczyna do
ranki generała brygady, tuż po przeprowadzonym sądzie wojennym nad Turczynem, za to
iż jego żołnierze dopuszczali się rabunków w pobliżu Huntsville, Alabama.
Zona Turczyna brała również czynny udział w wojnie Domowej. Powszechnie też
była lubianą przez żołnierzy, którzy zwykli byli zwać ją swoją matką. Słusznie też mówi
pewien pisarz, że gdyby ona była żoną rodowitego generała Amerykanina, imię jej czczono
by podobnie jak imię Marty Waszyngton.
Po wojnie Domowej osiadł Turczyn w przedmieściu Chicago, zwanym Kenwood.
W tym czasie spółka kolei Illinois Central zamianowała go swoim agentem imigracyjnym.
Będąc człowiekiem szerszego wykształcenia i władającym biegle kilkoma językami,
Turczyn zdziałał wiele dobrego na korzyść kolei Illinois Central, zasilając kolonistami
różne miejsca nieosiedlone nad tą koleją.
W roku 1870-71 odbyła się wojna francusko-pruska. Po tej wojnie, kiedy to
Bismarck na dobre rozpoczął swoje dzieło prześladowania Polaków, zaczął się też, jak
wspomniałem, wielki przypływ imigrantów polskich do Stanów Zjednoczonych a
szczególnie do miast: Buffalo, Toledo, Detroit, Chicago, i Milwaukee. Byli to przeważnie
weterani z wojny francusko-pruskiej, niejedni nawet z wojny duńskiej i austriackiej. Z tych
to przybyszów składali się niemal wszyscy pierwsi koloniści radomscy.
PIERWOTNY WYGLĄD OKOLICY RADOMIA.

POTRZEBA też było osadników nad koleją Illinois Central w południowym
Illinois. Jak powiedziano, ziemia tu z natury swej nie była zbyt żyzną, to też inne
narodowości nie pokusiły się wielce o jej osiedlenie. Ziemię tę pokrywały dziewicze bory
dębiny, drzew orzechowych i gęste zarośla leszczyny. Dzicz ta była tu i tam urozmaicona
kilkomilowymi preriami. Na preriach i w pobliżu nich wprawdzie mieszkali, choć nie
gęsto, Amerykanie zwani Yankesami, czasem zamerykanizowany Irlandczyk lub
zabłąkany Niemiec. Wszyscy ci byli przeważnie weterani z wojny Domowej. Jedni z nich,
mniej skłonni do pracy, prowadzili życie myśliwskie, bo zwierzyny było jeszcze pod
dostatkiem. Były tu sarny, wilki, lisy, dzikie indyki, kuropatwy, zające i wiewiórki. Nie
brakło też różnych żmij, z których rodzaj czarnych dorastał czasem od 12 do 14 stóp
długości. Drudzy, zamożniejsi, trudnili się chowem bydła, którego wielkie stada chadzały
samo- pas od wiosny do jesieni. Nie było natenczas płotów, więc często bydło odbiegało
daleko od domu, tak iż właściciel czasem nie widział go przez kilkanaście tygodni. Ale za
to każdy posługiwał się pewną cechą, bez której nie wypuszczał swego stada na paszę.
Uprawianiem roli nie trudniono się wiele, raz, dlatego że Amerykanie tubylcy nie
czuli żadnej chęci do karczowania lasu; po drugie, dlatego że nie było zresztą
odpowiedniego targu na zboże. Uprawiano zazwyczaj tylko mały skrawek roli, na której
sadzono trochę warzywa, kartofli i kukurydzy rzadko siano pszenicę, i to mało. Jedynie
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zamożniejsi trudnili się hodowaniem nieco więcej kukurydzy w celu łatwiejszego
przezimowania bydła.
KOLEJ ILINOIS CENTRAL

KOLEJ Illinois Central, tak samo jak inne podówczas koleje, otrzymała od rządu,
wraz z pozwoleniem na budowę kolei, także koncesję, t. zw. „land grant", mocą której rząd
ofiarował spółce kolejowej, oprócz pasa ziemi pod tory od Chicago do Cairo, także co
drugą sekcję jedną milę kwadratową ziemi z tej i owej strony torów. Aby pokryć koszta
budowy i z innych względów, spółka kolejowa życzyła sobie w tych sekcjach, które były
najmniej zamieszkałe i gdzie ziemia była uboższą, sprzedać jej jak najwięcej. W
pozbywaniu tej ziemi kolej posługiwała się agentami gruntowymi.
AGENCI GRUNTOWI.

PIERWSZYMI dwoma takimi agentami byli: Jan Bazyli Turczyn i Mikołaj
Michalski. .lak już zaznaczono, gdzie obecnie znajduje się kolonia radomska, było
podówczas dziko, z wyjątkiem rzadko rozproszonych Yankesów i kilkorga rodzin
niemieckich, z których mało utrzymało się przy wierze katolickiej do dziś dnia. Znając ten
stan rzeczy, generał Turczyn postanowił go wykorzystać. Znał on już Polaków z Europy,
mówił dobrze po polsku a zarazem znając przywiązanie naszych do roli, postanowili
założyć kolonię polską w południowej części stanu Illinois. Do spółki wziął sobie Mikołaja
Michalskiego, którego poznał w Chicago. Pozyskał też dla swej sprawy śp. Piotra Kiołbasę
i Szermana, którzy pracowali jak mogli dla dobra Polaków.
REKLAMOWANIE RADOMIA.

AGENCI gruntowi założyli swoją agencję w mieście Chicago, ponieważ było
Chicago miejscem najbliższym Radomia posiadającym liczniejszą Polonię. Punktem
środkowym, w którym największą swoją czynność rozwinęli, było dawne Stanisławowo.
Rozwijali też swoją reklamę i poza Chicago przez umieszczanie przesadzonych ogłoszeń w
Gazecie Katolickiej. Ogłoszenia te czytali Polacy po różnych miastach a z czasem
przedostały się nawet do Europy. Ogłoszenia te na lep brały naszych rodaków, którzy też z
tą chęcią wybierali się do Radomia, bo tam miała ich łączyć wiara i mowa ojczysta.
Powiadają nawet, że początkowo byli w Radomiu księża z Chicago, Detroit a nawet z
Europy, sprowadzeni malowniczymi opisami nowo- założonej osady radomskiej. Jak
zręcznie potrafiono ową reklamę uprawiać, świadczy sam fakt, że kilku czy kilkunastu,
później wpływowych i szeroko poważanych Polaków w Chicago, zakupiło grunta lub loty
w Radomiu dla spekulacji w nadziei wielkiej przyszłości.
Było jednak inaczej. Zamiast kolosalnych główek kapusty, ogromnych pałek
kukurydzy i wielkiego miasta polskiego, nie znaleziono nic nadzwyczajnego chyba zawód,
a niejeden spotkał się początkowo oko w oko z biedą.
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Nie tu miejsce sprawdzać w jakiej intencji owi agenci tak postępowali w swoich
ogłoszeniach. Dość na tym, że koloniści do Radomia przybywający, nie przychodzili z
groszem ale po większej części prawie z gołymi rękoma i byt swój wywalczać musieli od
początku przy pomocy siekiery i z nadmiernym wytężaniem sił fizycznych. Ze potrafili tyle
lasów wykarczować, przypisać chyba trzeba jednej i odpornej naturze jaką przywieźli z
sobą z Ojczyzny swej poza morzem. Pomimo to większość ich doczekała się podeszłego
wieku. Pokolenie młodsze tu zrodzone już jest o wiele delikatniejsze i bezwątpienia połowa
go nie doczeka lat swoich rodziców, chociaż praca i warunki bytu są stokroć- lżejsze.
ZASTÓJ EKONOMICZNY A POWSTANIE RADOMIA.

W dodatku do reklamy rozpowszechnianej przez agentów gruntowych, przyczyniła
się jeszcze jedna okoliczność na powstanie Radomia. W r. 1873 zaskoczył kraj zastój
ekonomiczny spowodowany paniką finansową. Robotników po fabrykach i przy budowie
kolei poodkładano od pracy. Będąc bez zajęcia i bez grosza, każdy pragnął jednak gdzieś
znaleźć kawałek chleba. Nastręczała się właśnie wtedy sposobność do wyjechania do nowo
się zakładającej a tak szumnie ogłaszanej koloni radomskiej. Nie mało też Polaków,
szczególnie z Chicago, z tego powodu przybyło do Radomia, a gdy już tu byli, mając mało
grosza a wiedząc, że po miastach nie lepiej, zdecydowali się pozostać w Egipcie. Egiptem
zowie się południową część stanu Illinois z powodu obfitych plonów pszenicy i z powodu
wozów prymitywnych o kołach z pni drzewnych, na których przewożono sól i mąkę i inne
materiały pomiędzy St. Louis a miejscowościami położonymi nad rzeką Ohio.
Kolej Illnois Central podarowała Turczynowi grunt pod całą wioskę Radom.
Turczyn też nadał tejże miejscowości nazwę, Radom, w porównaniu do miasta pod tą
nazwą w Polsce. Grunt w powyższy sposób otrzymany, Turczyn rozparcelował na loty, z
których główną część obecnej własności kościelnej ofiarował na użytek parafialny.
Podarował także nieco później, t. zw. park Radomski, na użytek parafialny.
POLACY ZAKUPUJĄ GRUNTA.
W kwietniu, r. 1873 zebrał Turczyn sporą gromadkę mężczyzn Polaków w Chicago
i przywiózł ich bezpłatnie koleją Illinois Central na miejsce gdzie obecnie znajduje się
Radom. Oprowadzono tych ludzi po kilkumilowej przestrzeni wkoło dzisiejszego Radomia
i nakłoniono ich do pozakupywania gruntu. Większość ich kupiła po 40 lub 80 akrów ziemi
pokrytej lasem po cenach od $7.00 do $10.00 za akier. Co prawda nie maił żaden z nich tyle
pieniędzy, aby mógł całość lub nawet połowę ceny spłacić. Bądź co bądź kupili i wpłacili
ile mogli a z reszty zobowiązali się kiedyś uiścić. Ale każdy, teraz jak i później, kto grunt
kupował, zobowiązany był z woli Turczyna kupić najmniej jedną lotę w Radomiu. Owe
loty sprzedawały się po $50.00. Cały dochód ze sprzedaży lot przynależał się Turczynowi a
ze sprzedaży innych gruntów otrzymywał Turczyn po jednym dolarze od każdego akra
ziemi przez siebie sprzedanej.
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Po zakupieniu ziemi wrócili nasi rodacy do Chicago co do jednego, aby dorobić się
więcej pieniędzy na dalszą spłatę gruntu, i aby poczynić z rodziną dalsze przygotowania
wyemigrowania do Radomia.
Zaznaczyć tu wypada, że za staraniem Turczyna kolej Illinois Central użyczała
bezpłatnej jazdy tym, którzy poraź pierwszy jechali kupić grunta w okolicy Radomia.
WIOSNA I LATO ROKU 1873.

WIOSNA i lato r. 1873, z powodu przesilenia finansowego i ogólnego zastoju
ekonomicznego, zawiodły tych, którzy pozakupywali tej wiosny grunta w Radomiu. Po
zakupnie wyjechali oni z powrotem do Chicago w nadziei zarobku. Bezrobocie jednak
ogarnęło cały kraj. Będąc tak bez zatrudnienia w mieście i bez widoków rychłego
polepszenia się sytuacji, postanowili wyjechać do Radomia i karczować bór na roli
poprzednio zakupionej, by jakoś biedę od siebie odpędzić.
PIERWSI KOLONIŚCI POLSCY.

RZECZYWIŚCIE też w dzień ŚW. Michała, 29 września, r. 1873, wyruszyła
garstka rodaków z Chicago, aby stale się osiedlić w Radomiu. Ci którzy tę partyjkę
składali, byli: Michał i Mikołaj Madajowie, Wincenty Kowalski, Jan Koziełek i Andrzej
Pieszchalski. Przybywszy do Radomia, znaleźli małą stacyjkę nad koleją, której przeszłej
wiosny jeszcze nie było. W pobliżu tej stacyjki tzw. „koszary", które kolej Illinois Central
pobudowała dla użytku nowo-przybywającym kolonistom. Owe koszary były budynkiem
jednopiętrowym z drzewa o ośmiu pokojach, a nowoprzybyłej rodzinie było wolno
zamieszkać w jednym pokoju do czasu, ażby sobie poszukała inne pomieszkanie, co
znaczyło, że trzeba było sobie czym prędzej skleić chatkę, aby mieć własny dach nad
głową.
Nie miłe to było położenie. Gdziekolwiek człowiek rzucił okiem był dziewiczy las.
Nawet przy owych koszarach i na miejscu gdzie obecnie stoi Radom, był gęsty las. Nie
tracąc jednak ducha ale „biorąc Boga na pomoc a diabła w garść", ruszył każdy z siekierą w
bór, aby jak najrychlej pobudować chatkę z „okrąglaków". Nie były to żadne pałace: gliną
wylepione, bez podłogi, chroniły one jednak dostatecznie przed nadchodzącą zimą a
rodzina mogła cieszyć się własnym dachem nad głową.
Na św. Marcina, w listopadzie, przyjechała druga grupa. Między nimi byli:
Franciszek i Adolf Gajewscy i Franciszek Lamczyk. O tym czasie lub może nawet nieco
rychlej, przyjechali: Woj. Preis, Ryński, Jan Kubicki i Gawlik. Wkrótce znaleźli się: Jan
Kurzyński, Jan Nowak, Grajek, Jakub Zgonina, Franc. Kwiatkowski, Łabuda, Michał
Witta, Andrzej Pero, Mindak, Dudzik i Głoskowski.
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GAZETA KATOLICKA PISZE O RADOMIU.

ODTĄD przychodzą Polacy coraz to liczniej, tak iż w ciągu następnych trzech do
sześć lat, osiedliła się większość obecnie się znajdujących Polaków w Radomiu, DuBois,
Sheller i Poznaniu. Pod datą 25 stycznia, r. 1876 czytamy w Gazecie Katolickiej o
Radomiu, co następuje: „Niema jeszcze trzech lat, kiedy pierwsza partia Polaków zakupiła
nie wielkie przestrzenie gruntów, a zaledwie dwa lata mijają, gdy przybysze pobudowali
mieszkania, a już Radom wzrosło, tak że około 450 osób wkrótce 600 familii będzie." Jest
bezwątpienia trochę przesady co do owych 600 familii; bądź co bądź wzrost tej osady był
szybki. Osiedlili się tu przeważnie wychodźcy z Poznańskiego z Kaszub i ze Śląska.
Radom też jest tym korzeniem głównym, z którego wypuściły kolejno parafie w Dubois, w
Sheller, w Poznaniu i Tamaroa.
NIEPRZYJAZNE USPOSOBIENIE AMERYKANÓW.

AMERYKANIE tu zamieszkali, ograniczeni umysłowo, z niemało co mniejszą
ciekawością przyjmowali Polaków jak Indianie Kolumba. Gdy zaś zauważyli, że Polacy
nie wiele co umieją po angielsku ale za to dziarsko zabierają się rolnictwa, zawiść ogarnęła
tutejszych Amerykanów, gdyż nabierali przekonania, że albo trzeba im również zabrać do
energicznej pracy albo trzeba będzie im opuścić tutejszą okolicę. Toteż szczególnie około
Czwartego Lipca, kiedy to początkowo przez kilka lat śp. Piotr Kiołbasa, Michalski i
Szerman przyjeżdżali z znajomymi i krewnymi z Chicago do Radomia wtenczas nierzadko
przychodziło do utarczek a używano nawet broni palnej. Nie tylko to, ale gdy Polacy
życzyli sobie gdzie tu pożyczkę pieniężną zaciągnąć, to w takich razach ściągano z nich
prócz wygórowanego procentu także i obrzydłą lichwę. Z czasem jednak i Amerykanie
przyszli do uznania Polaków, tak iż dziś żyją wszyscy w zgodzie.
AGENCI NA STACJI KOLEJOWEJ.

KOLEJ Illinois Central widać, iż chwytała się różnych sposobów do ściągnięcia
Polaków do Radomia. Na stacji swej w Radomiu zamianowała agentem Józefa
Głoskowskiego. Po jego kilkuletnim urzędowaniu nastąpił Michał Pawłowski. Michał
Pawłowski był także człowiekiem szerszego wykształcenia. Był on początkowo
nauczycielem i organistą w Dubois. Od roku 1883 pełnił on służbę agenta na stacji
kolejowej a zarówno był agentem gruntowym dla spółki Illinois Central i dla Philadelphia
Land Co. Był także sędzią pokoju i notariuszem publicznym. Później założył 011 także
śpichlerz na zboże. Po 25-cioletnim urzędowaniu na stacji kolejowej następcą M.
Pawłowskiego został Zyg. Malinowski, który dotychczas ten urząd sprawuje.
Nadmienić tu trzeba, iż Radom jest czysto polską wioską i gdzie wszystkie interesy
znajdują się w ręku Polaków.
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BUDOWA PIERWSZEGO KOŚCIOŁA.

WYCHOWANI religijnie jeszcze w Ojczyźnie, rodacy nasi którzy na początku
przybyli do Radomia, aczkolwiek nie liczni, pomyśleli o własnym kościółku. Niektórzy z
nich nie mieli jeszcze dachu nad własną głową a już troszczyli się o świątynię, gdzie by
Boga mogli chwalić za Jego Opatrzność nad sobą; gdzie- by mogli, wśród niedostatku,
zanosić przed ołtarz Pański swoje cierpienia i potrzeby a w zamian prosić Boga o litość i
błogosławieństwo. I tu się znowu sprawdza, co tak często i w innych okolicach się okazywało, że nasi starzy ojcowie posiadali głęboką wiarę, która im dopomagała do
przezwyciężenia największych prób.

Wpierw wykarczowano dębinę stojącą gdzie obecnie ulica prowadzi od kolei do
kościoła. Nie było wówczas wiele wozów ni koni zaprzężnych jak również żadnych dróg,
więc pionierzy nasi dźwigali belki (leski na barkach swoich od stacji kolejowej na miejsce
budowy. Budulec z białej sosny sprowadzono bowiem z Chicago. Także Gen. Turczyn i
Michalski dokładali się do budowy kościoła, gdyż dopomagało im to do rozszerzenia i
ustalenia kolonii polskiej. Fundusz na budowę kolektowali Kiołbasa, Szerman i inni w
Chicago. W listopadzie, r. 1873, chociaż było dotychczas dopiero coś około 15 rodzin,
rozpoczęto budowę kościółka. Głównym cieślą był Maciej Dudzik, któremu dopomagali
Jan Dawicki, Woj. Malinowski i prawie wszyscy ówcześni parafianie. Kościółek ten,
później powiększony przez nadbudowanie poprzecznego skrzydła, służył za dom Boży aż
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dotąd. Część oryginalna, pobudowana w r. 1873 jest ta która widnieje na ilustracji
pomiędzy wieżą a krzyżem czyli transeptem.

Stary Kościół św. Michała Arch.
TOWARZYSTWA KOŚCIELNE.

RÓWNOCZEŚNIE z budową kościoła parafianie sami założyli bractwo kościelne
pod wezwaniem patrona parafii, św. Michała Archanioła. Wkrótce powstało bractwo
Różańca św. dla niewiast. Później założono bractwo św. Franciszka, znane jako bractwo
wstrzemięźliwości. Z czasem powstało bractwo św. Kazimierza i bractwa młodzieńców i
panien.
KS. KAROL KLOCKE, MISJONARZ.

PRZED przybyciem polaków było już kilka rodzin niemiecko- katolickich w
okolicy Radomia. W ostatnich pięciu latach przed przybyciem Polaków, potrzeby
duchowne tych rodzin niemieckich zaopatrywał ks. Karol Klocke z DuQuoin, odległego o
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20 mil na południe od Radomia. Krótko po wojnie Domowej ówczesny Biskup Baltes z
Alton naznaczył ks. Klockiego misjonarzem z siedzibą w DuQuin. Pole jego pracy
rozciągało się najmniej na 50 w okręgu DuQuoinskim. Do okolicy radomskiej dojeżdżał
mniej więcej raz do roku. Mszę św. wtenczas po większej części odprawiał w domu p.
Bauer'a, tuż obok torów kolejowych pół mili na północ od stacji kolejowej. Domek ten
jeszcze dziś stoi jak widać z ilustracji.

Dom mieszkalny ob. Jana Bauer'a w którym pierwotnie odprawiono Mszę świętą
PIERWSZY PROBOSZCZ, KS. J. MUSIELEWICZ.

PODCZAS gdy jeszcze kościółka nieukończono, Biskup Baltes naznaczył dla osady
radomskiej polskiego księdza proboszcza. Był nim ks. Józef Musielewicz (czy też
Muślewicz). Ks. Musielewicz urodził się 9 marca, r. 18.31 w Wilnie, na Litwie. Święcenia
kapłańskie otrzymał w Warszawie, 21 listopada, r. 1854. Do Ameryki przybył, jak
opowiadają, wraz z ks. Rodowiczem, uchodząc z Rosji wskutek prześladowania jakie
nastąpiło po nieudałym powstaniu polskim w r. 1863. Od r. 1871-73 spotykamy ks.
Musielewicza jako proboszcza parafii św. Wacława w Pine Creek, Wisconsin.
Jako pierwszy proboszcz radomski przybył on do Radomia w Adwencie, r. 1873.
Kościół nie był jeszcze wykończony, więc pierwszą Msze św. ks. Musielewicz odprawił w
domu mieszkalnym Michała Madaja. Nie było także plebanii, więc ks. proboszcz
zamieszkał w znanych nam koszarach. Jak wszyscy księża polscy w różnych podówczas
koloniach, tak i ks. Musielewicz doznał wiele niewygody w Radomiu. Nie było żadnych
niemal dochodów na utrzymanie księdza, bo nawet sami parafianie cierpieli niewygodę a
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niejedni biedę. Lecz ks. Józef zdał się na los, mówiąc: „Mam blisko trzysta dolarów, to mi
na niejakiś czas wystarczy". Mówi jednak przysłowie: „Śmierć i żona przeznaczona" a
„księdzu", można by powiedzieć, „śmierć i parafia". Jak to często na świecie bywa, tak to
ks. Józefowi za jego pracę pewne jednostki odpłaciły się niewdzięczną a bezpodstawną
krytyką. Widząc ten brak szacunku, a iżby w innych okolicach mógł pracować korzystniej,
ks. Musielewicz po czterech miesiącach opuścił Radom.
Później, od r. 1875 pracował on dzielnie przez parę lat jako proboszcz polskiej
parafii w Parisville, Mich., a od 19 stycznia do 23 lipca, r. 1882 spotykamy go w parafii
Niep. Pocz. NMP w Manitowoc, Wis. Pomocy swej udzielał następnie w parafiach
Milwauckich, gdzie też 9 stycznia, r. 1881 przy parafii św. Jadwigi życia dokonał. Zwłoki
jego złożono do grobu na cmentarzu Kalwaryjskim w Milwaukee, Wis.

Ks. Kandyd Kozłowski

CMENTARZ
PIERWOTNIE cmentarz miał być gdzie obecnie znajduje się sad Henryka Ludwiga,
tj. o jedną milę w kierunku południowo-wschodnim od Radomia. W listopadzie, r. 1873
pochowano już tam zwłoki córeczki Jana Kowalskiego, które jednak później przeniesiono
na obecny cmentarz. Lecz na początku r. 1874 kolej Illinois Central podarowała pięć akrów
ziemi w pobliżu torów o milę drogi na południe od stacji z przeznaczeniem na cmentarz
radomski. Miejsce to było również pokryte lasem, lecz wykarczowano las szczególnie za
pobytu ks. Gieryka.
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KS. SZULAK
PO ks. Musielewiczu potrzeby duchowne Radomian zaopatrzył mniej więcej
trzykrotnie, znany po wszystkich koloniach polskich, ks. Szulak, Jezuita. Dojeżdżał on z
Chicago. Jako pamiątkę po ks. Szulaku wielu parafian ma pieśń „Boże coś Polskę"
drukowaną na kartce, które ks. Szulak porozdawał w Radomiu.
KS. KANDYD KOZŁOWSKI

NASTĘPNIE przyjeżdżał do Radomia z Cincinnatti, ()., ks. Kandyd Kozłowski,
były Kapucyn i powstaniec z r. 1863. Opieki swej udzielał Radomianom od początku
grudnia, r. 1871 do marca, r. 1875. Później pracę swą przenosi do LaSalle i Chicago. Później, mieszkał w Chicago i Lemont gdzie wiele swoich działalności położył około
pierwszych kościołów polsko-katolickich. Umarł 3 września, 1922, w Lemont, Illinois.
KS. TEODOR GIERYK

X. Teodor Gieryk

NASTĘPNIE od kwietnia, r. 1875 do kwietnia, r. 1876 pasterzował w Radomiu ks.
Teodor Gieryk, człowiek nadzwyczaj ludzki i wykształcony. O ile wiadomo, ks. Gieryk
pochodził z Prus Zachodnich, z pod Marienwerder. Wpierw, nim wyemigrował do
Ameryki, był kapelanem wojskowym podczas wojny austriackiej w roku 1866. Kiedy
przybył do Ameryki nie wiadomo. Przed przyjściem do Radomia, ks. Gieryk był
proboszczem w r. 1871 przy kościele św. Wojciecha w Detroit, Michigan.
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ZAŁOŻYCIELE ZJEDNOCZENIA P. R. K.

KSIĄDZ Gieryk był jednym z niewielu, który sięgał myślą daleko przyszłość.
Widział on potrzebę zorganizowania Polaków w Ameryce w jedną wielką a silną całość.
On też z ks. Winc. Barzyńskim był założycielem Zjednoczenia Polsko-RzymskoKatolickiego, tej najsilniejszej organizacji polsko-katolickiej w Ameryce. Dalej, widząc
jak nasi wychodźcy bywali często przez nieskrupulatnych spekulantów amerykańskich
wysyłani do dzikich i niekorzystnych okolic, szukał 011 sposobu do pokierowania
emigracją już z Ojczyzny do miejsc w Ameryce dla Polaków najkorzystniejszych. Ale dla
braku funduszów i z powodu nieprzychylności wyższej władzy, nie zdołał przeprowadzić
swego projektu, a na jego miejsce naznaczono innego proboszczem przy kościele św.
Wojciecha w Detroit.
KS. GIERYK W RADOMIU

WTENCZAS nie ciesząc się zdrowiem a czytając reklamę o Radomiu, postanowił tu
przybyć przede wszystkiem dla poratowania zdrowia. Nie zastał ks. Gieryk w Radomiu ni
plebanii ni szkoły. Natomiast zabrał się czym prędzej do dzieła i przeprowadzono koszary z
ponad kolei blisko do kościoła i przerobiono je na plebanię.
Interesował się też ks. Gieryk losem swoich parafian. Pomiędzy innymi rzeczami
zauważył, że przy zakupywaniu gruntu niektórzy parafianie nie otrzymali dostatecznego
poręczenia od agentów gruntowych zapewniającego im tytuł do gruntu. Nie omieszkał
więc ludziom zwrócić na to uwagę. Przestroga ta, w jak najlepszej intencji wypowiedziana,
uczyniła mu z Turczyna wroga nieubłaganego. Więc „hejże na Soplicę"! Wnet zebrano
walne zgromadzenie Polaków, na którym nazbierało się podpisów od nieroztropnych
parafian w celu usunięcia ks. Gieryka. Na widok tej czarnej niewdzięczności, ks. Gieryk
zrezygnował. Oto mamy przykład nieroztropności i braku rozwagi, tak często zdarzających
się między Polakami, że w chwilach uniesienia krzyżują swych najlepszych
dobroczyńców!
Potem widzimy ks. Gieryka w Berlinie, Wis., lecz wkrótce wraca on na swoją farmę,
liczącą 420 akrów, którą poprzednio był zakupił 14 mil w kierunku północno-wschodnim
od Radomia. Tutaj prowadzi spokojne życie, styka się łacniej z katolikami niemieckimi
aniżeli z Polakami, do których pozostał mu żal głęboki. Pod koniec września, r. 1878
ciężko zachorował. Opatrzony Sakramentami świętymi przez ks. Dezyderjusza Lissa, O. S.
F., przebaczając wszystkim Radomianom w czymkolwiek mógł był ich obrazić, rozstał się
z tym światem 3 października, r. 1878 w 41 roku życia. Spoczywa on, pierwszy ksiądz, na
cmentarzu Radomskim. Pomnik na grobie ks. Gieryka postawiła p. Matylda Strzyżewska,
dawniejsza gospodyni jego; w Chicago zaś w domu Zjednoczenia znajduje się popiersie ks.
Gieryka.
KS. JAN WOŁŁOWSKI

PO rezygnacji ks. Gieryka, od maja, r. 1876 do marca r. 1877 przyjeżdżał do
Radomia co wtorek ks. Klocke z DuQuoin. Równocześnie dopomagał ks. Klockemu
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jednoręki ks. Jan Wołłowski. Ks. Wołłowski urodził się na północnej Litwie. Wyświęcony
na kapłana świeckiego, brał udział w powstaniu polskim w r. 1863, kiedy to utracił prawą
rękę od kul wroga. Później wstąpił do Zgromadzenia OO. Zmartwychwstańców a w jesieni
r. 1808 razem z ks. Szymonem Wieczorkiem przybył z Rzymu przez Detroit do Parisville,
Mich. W kwietniu, r. 1869 zwiedził miasto Chicago, będąc pierwszym Zmartwychwstańcem w Chicago. Od maja do września, r. 1873 ks. Wołłowski piastuje urząd
proboszcza przy kościele św. Stanisława, w Chicago, i on to rozpoczął budowę pierwszego
kościoła Trójcy Św. Niebawem wystąpił ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców i
prawdopodobnie pracował w parafii Św. Wojciecha, w Detroit, skąd przyjechał do
Radomia w połowie r. 1875. Tutaj pracował ks. Jan nieco dłużej niż rok.
WYŻSZA SZKOŁA W RADOMIU

W Radomiu ks. Wołłowski zakupił, lub też za porozumieniem z Turczynem
otrzymał od spółki Illinois Central, 40 akrów roli na kilka set jardów na północ od stacji
kolejowej a około trzy bloki od kościoła. Tu swoim kosztem wystawił dwupiętrowy
budynek z drzewa, przeznaczony na wyższą szkołę, co później Obecny wygląd szkoły

Szkoła wybudowana przez ks. J. Wołłowskiego

wybudowanej staraniem X. J. Wolłowskiego miało się rozwinąć w seminarium duchowne.
Myśl zaiste szlachetna! a ks. Wołłowski bodaj czy nie był pierwszym, który już wtenczas
widział potrzebę takiego zakładu, gdzie by można ćwiczyć młodzież na przyszłych
kapłanów polskich. Podróżując po koloniach polskich, zauważył brak kapłanów, którzy by
mogli się zaopiekować tym rozproszonym ludem polskim. Lecz o ile myśl była szlachetną,
o tyle Radom nie był wówczas miejscem odpowiednim na taki zakład. Dziś, przy lepszych
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warunkach materialnych, kolegium w Radomiu prędzej by się mogło utrzymać, właśnie
gdyż Polacy nie mają wyższego zakładu naukowego na południe od Chicago. Jednakowoż
w dawniejszych latach trzeba było szukać miejsca, gdzie Polonia była liczniejszą i w najkorzystniejszych warunkach materialnych. Takim miejscem mogło być Chicago, Milwaukee
lub Detroit, gdzie też później ks. Józef Dąbrowski założył seminarium polskie.
Co prawda, ks. Wołłowski spodziewał się z początku, że kolonia radomska
rozrośnie się do wielkich rozmiarów a kolegium miałoby przyśpieszyć ten wzrost. Nadzieja
jednakowoż zawiodła.
Przez jeden rok szkolny ks. Jan uczył w tej szkole dzieci parafialne, i tu mieszkał.
Wreszcie zniechęcony niepowodzeniem, ks. Wołłowski opuścił Radom w jesieni r. 1877 i
przeniósł się na farmę odległą o trzy mile na zachód od Tamaroa. Stąd przez niejaki czas
dopomagał w parafii św. Karola Boromeusza w Dubois. Potem ks. Jan często wyjeżdżał do
dalszych miejscowości udzielać misji i głosić słowo boże. Widzimy go w Grand Rapids,
Bay City i u św. Wojciecha w Detroit, Mich., aż do roku 1882. Od tego czasu prawdopodobnie stale przebywa na swej farmie gdzie, zaopatrzony Sakramentami świętymi przez
ks. Klockego, zakończył żywot swój 17 stycznia, r. 1881 w 50 mniej więcej roku życia.
Podług swego ostatecznego życzenia, zwłoki jego pochowano na cmentarzu w DuQuoin.
Później ks. Klocke i ks. J. Cerański z DuBois, Illinois wystawili na jego grobie śliczny
pomnik.
OO. FRANCISZKANIE W RADOMIU
W czasie, gdy jeszcze ks. Wołłowski pracował w Radomiu, ks. Klocke postarał się u
OO. Franciszkanów z prowincji Najśw. Serca .Tez. o księdza, któryby przyjeżdżał częściej
do Radomia odprawiać Mszę Św., ponieważ ks. Wołłowski z powodu braku prawej ręki nie
mógł sprawować Ofiary św.
W kwietniu, r. 1877 poczyna więc dojeżdżać O. Marek Thienel, OSF,
Franciszkanin, z Teutopolis. O. Marek, urodzony r. 1835 na Śląsku, był pochodzenia
niemieckiego. Po polsku mówił kiepsko: mimo to miewał kazania w języku polskim.
Tymczasem, za ugodą z Biskupem Baltes z Alton (diecezja Belleville jeszcze nie istniała
— istnieje dopiero od r. 1887.) OO. Franciszkanie z powyżej wymienionej prowincji z
siedzibą w St. Louis, Mo., objęli pieczę nad parafia św. Michała w Radomiu. Zatem rządy
franciszkańskie w Radomiu ciągną się od września, r. 1887 do 10 września, r. 1914.
O. DEZYDERJUSZ LISS, OSF
Pierwszym stałym proboszczem franciszkańskim był O. Dezyderiusz Liss, O. S. F„
od września, r. 1877 do maja r. 1881. O. Dezyderiusz urodził się na Śląsku 5 grud., r. 1844;
święcenia kapłańskie otrzymał 12 marca, r. 1870. Do Ameryki przyjechał razem z O.
Sebastianem Cebullą a w towarzystwie ich byli jako studenci a późniejsi księża i proboszczowie radomscy: OO. Leon Brandys, Urban Stanowski i Łukasz Mierzowski. Razem
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z powyższymi przyjechał O. Brunon Torka, który wówczas jako student w czasie wakacji
letnich uczył dzieci parafialne w plebanii za urzędowania Dezyderiusza.
Za pobytu O. Dezyderiusza przerobiono ówczesną plebanię na dom mieszkalny o
dwóch piętrach. Dom ten odtąd służył za plebanię aż do roku 1895, kiedy O. Łukasz
pobudował obecną plebanię murowaną z cegły.

Dezyderiusz Liss, OSF

O. Dezyderiusz pobudował także szkołę jednopiętrową z drzewa o dwóch klasach. Później,
kiedy stanęła nowa szkoła, budynek ten służył za kuchnię i jadalnie dla stołujących dzieci,
a częściowo na sypialnie.
Staraniem O. Dezyderiusza sprawiono ławki do kościoła. Przedtem było tylko kilka
ławek sporządzonych z prostych desek — po większej części lud stał w kościele. W tym
czasie także śp. Wojciech Malinowski zbudował zgrabną ambonę, którą uwerniksował i
pozłocił śp. Michał Pawłowski.
W r. 1880 pobudowano dwupiętrowy dom z drzewa dla Sióstr tuż obok szkoły a
roku następnego sprowadzono Siostry Notre Damki z Milwaukee, Wis., aby opiekowały
się i kształciły dziatwę szkolną.
Pierwszą nauczycielką była, znana w wielu parafiach, Siostra Ty ta. Siostry z
powyższego Zgromadzenia pełnią obowiązki nauczycielek i opiekunek dziatwy przy
kościele św. Michała do dziś dnia. Zazwyczaj, teraz jak i dawniej, jedna z Sióstr pełni
obowiązki organistki kościelnej. Dnia 1(5 grudnia 1919 r., po krótkiej chorobie zmarła
Siostra Mar ja Stanisława Kostka. Jako zdolna nauczycielka i utalentowana organistka
zasłużyła się wielce w parafii. Stratę jej przez dłuższy czas odczuwała cała parafia. Zwłoki
jej złożono na cmentarzu radomskim.
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Krótko po sprowadzeniu Sióstr O. Dezyderiusz został odwołany z powrotem do
Europy, gdzie zakończył swą pielgrzymkę doczesną na Śląsku.
O. MAREK THIENEL, OSF
Po O. Dezyderiuszu do r. 1882 obowiązki proboszcza sprawował O. Marek Thienel,
O. S. F., który już przed kilkoma laty dojeżdżał do Radomia. Po odejściu z Radomia O.
Marek pracował przez długi czas w innych okolicach aż wreszcie umarł w Cleveland, Ohio,
roku 1904.
O. URBAN STANOWSKI, O. S. F.
PO O. Marku proboszczował w Radomiu O. Urban Stanowski, O. S. F., do r. 1885.
On powiększył kościół radomski przez nadbudowanie poprzecznego skrzydła, sanktuarium
i wieży. Jego staraniem sprawiono dwa większe dzwony i kościół, który dotąd stał na
fundamencie z klocków drewnianych, podmurowano kamieniami. W r. 1885 O. Urban
został przeniesiony na probostwo przy parafii św. Stanisława Kostki w St. Louis, Mo.,
gdzie wkrótce zamienił habit św. Franciszka na sutannę i odtąd, jako ksiądz świecki, rządzi
w powyższej parafii.

O. Leon Brandys. O. S. F.
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O. LEON BRANDYS, OFM
NASTĘPCĄ O. Urbana był gorliwy i wzorowy O. Leon Brandys, O. F. M., który
przyszedł do Radomia z parafii św. Stanisława Kostki w St. Louis. Ogólnie poważany
przez parafian, dzielnie pracował, nieraz wyręczając swego wikarego w DuBois i na Bald
Hill. Na jednej z takich podróży zaziębił się a zaziębienie przeszło w zapalenie płuc i
spowodowało przedwczesną śmierć 5 maja, r. 1887 w 30 roku życia. Jak wielce szanowano
tego kapłana, okazuje się z tego, iż przez długi czas po jego śmierci, wierni częstokroć pamięć czcili przez ofiarę Mszy św.

Obecna Plebanja

O. SEBASTIAN CEBULA, OFM
NASTĘPCĄ O. Leona został O. Sebastian Cebula, O. F. M„ od r. 1887-94. O.
Sebastian urodził się 10 marca, r. 1839 w diecezji wrocławskiej na Śląsku; święcenia
kapłańskie otrzymał 12 marca, r. 1869. O. Sebastian upiększył najpierw kościół przez
zakupienie trzech pięknych ołtarzy za $900.00. Następnie zamierzał pobudować nową
szkołę, gdyż stara okazywała się za szczupła. Tu jednak napotkał na opozycje ze strony
kilku parafian, którzy nadmiernie lękali się większego nakładu pieniędzy na szkołę
murowaną. Z tego powodu dopuszczono się nawet oszczerstwa w gazecie przeciw O.
Sebastianowi. Bądź co bądź, wybudował on w r. 1898 dwupiętrową szkołę murowaną z
czerwonej cegły. Budynek ten, o czterech klasach z pomieszczeniem na 260 uczni,
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kosztował około $6,000.00. Można powiedzieć, iż to był pierwszy ozdobny a trwały
budynek parafialny.
W dwa lata później wykopano na ogrodzie parafialnym sadzawkę mierzącą 40x200
stóp a na sześć stóp głęboką. Zasadzono też w tym samym ogrodzie parę set drzew
cedrowych, z których jednakowoż przeszło połowa wygarniała.
O. Sebastian był energiczny i zamiary swoje przeprowadzał ze stanowczością.
Postępowanie to zrażało niektóre jednostki; większość jednak parafian stała zawsze
wiernie przy proboszczu. Dla ubogich był on bardzo wyrozumiały i miłosierny. W
podeszłym wieku, przebywał on w klasztorze w Cleveland, Oh. i Indianapolis, Ind., gdzie
dokonał żywota 9 stycznia, 1922.

O. Łukasz Mierzowski, OFM

O. ŁUKASZ MIERZOWSKI, O. F. M.

PO ustąpieniu O. Sebastian proboszczem został jego dotychczasowy wikary, O.
Łukasz Mierzowski, O. F. M. O. Łukasz urodził się 22 grudnia, r. 1857, w diecezji
wrocławskiej na Śląsku; święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja, r. 1881. W okolicy radomskiej pracował z poświęceniem wielkim przez 20 lat. Łagodnym postępowaniem,
czasem aż za łagodnym, zjednał sobie serca wszystkich parafian. Odznaczał się również
nadzwyczajną oszczędnością w zarządzaniu finansami parafialnymi, nierzadko narażając
się na niepotrzebną niewygodę.
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W roku 1895 O. Łukasz wybudował obecną kolosalną dwupiętrową plebanię
murowaną o (50 stopowym froncie za $12,000. Z jakiego powodu tak obszerny gmach
wystawiono, nie można niczym wytłumaczyć, jak tym że miał to być dom misyjny czyli
klasztor, z którego by Ojcowie dojeżdżali na trzy dni do sąsiednich małych parafii a resztę
tygodnia spędzaliby w Radomiu. Jeśli ten był powód, to nadzieja została płonną, bo powoli
00. Franciszkanie zaczęli gubić zarząd nad pobliskimi kościółkami, mianowicie: w r. 189!)
ustąpili z DuBois a w r. 1908 z Sheller i Tamaroa.

Bractwo św. Michała w roku 1892

W r. 1898 upiększono kościół parafialny na wewnątrz przez gustowne
pomalowanie. Z końcem stycznia roku następnego sprawiono wielkie organy piszczałkowe
i stopniowo przyozdobiono świątynię przez dodanie kilka nowych figur Świętych
Pańskich.
W r. 1901 O. Łukasz pobudował nowy dwupiętrowy dom dla Sióstr. Budynek ten, z
czerwonej cegły o 5(5 stopowym froncie, kosztował $10,000.00.
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Nowy Dom Sióstr

Stary dotychczasowy dom Sióstr obrócono wtenczas na użytek dzieci stołujących
się tu podczas roku szkolnego. Jest to wygoda jaką rzadko po parafiach na prowincji można
napotkać. Oszacuje się to lepiej, gdy zważy się na fakt, że niektórzy parafianie radomscy
mieszkają o dziesięć mil od kościoła. Niemożebnym więc jest dla takich, aby ich dzieci,
szczególnie w porze zimowej, mogły uczęszczać do szkoły codziennie z domu
rodzicielskiego. Powietrze tu jest bardzo zmienne a drogi w czasie zimowym są
prawdziwym topieliskiem, w którym człowiek brnie po pas w błocie. Jeżeli by więc nie
było miejsca w pobliżu szkoły, gdzie by dzieci mogły znaleźć pomieszczenie, mało by
uczęszczały i korzystały ze szkoły parafialnej. Nieszczęściu takiemu zapobiega się przez
opiekowanie się dziećmi w mieszkaniu parafialnym tu przy szkole. Siostry zakonne za
małym wynagrodzeniem opiekują się tu dziatwą szkolną, której rok rocznie zgłasza się na
stołowanie do 70 osób. W taki sposób wszystkie mniej więcej dzieci mają równą sposobność do czerpania wiedzy i obyczajów katolickich.
Po wystawieniu domu Sióstr, O. Łukasz począł myśleć o budowie nowej świątyni
Pańskiej. W tym celu co jesień jeździł po kolekcie pomiędzy swymi parafianami. Pomimo
różnych uciążliwości jakimi był obarczony, odbywał on te kolekty regularnie. Trzeba
bowiem pamiętać, iż nie miał on stałego wikarego a paraf ja radomska jest rozległa. W
niedziele i święta miewał po dwie Msze Św. i dwa kazania i tłumy ludu do spowiedzi. Jego
wikary, O. Remigiusz Berendt, O. F. M., wyjeżdżał na niedzielę do sąsiednich parafii, które
znajdywały się pod zarządem OO. Franciszkanów a nadto, jako misjonarz, często nie bywał w domu całymi tygodniami. O. Łukasz jednak natężał sił jak mógł i zamyślał za lat
kilka rozpocząć budowę nowego kościoła. Pośród swej różnorakiej pracy zaziębił się
jednego razu bardzo ciężko, z czego powoli wyłoniły się suchoty, które też przyprowadziły
go do śmierci 10 listopada, r. 1907 w 50 roku życia. Na ostatnią usługę temu gorliwemu
kapłanowi zjechało się tyle ludności, że orszak pogrzebowy sięgał od cmentarza do
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kościoła. Był to najliczniejszy pochód pogrzebowy jaki pamiętają w Radomiu. Wkrótce też
po jego śmierci ze składki parafian wystawiono mu należny nagrobek.
OSTATNIE LATA TURCZYNA.

KILKA lat przed śmiercią O. Łukasza przypadła śmierć Generała Turczyna i jego
żony. W młodszym wieku Turczyn znany był z hojności w używaniu pieniędzy, która
czasami dochodziła niemal do rozrzutności. Dopomógł on też niejednemu Polakowi w
potrzebie. Na starość popadł on w nędzę. Co gorsza, nie będąc rodowitym Amerykaninem,
przez długi czas po wojnie Domowej, nie otrzymywał żadnej pensji. Nie posiadając
żadnego intratnego stanowiska na starość a nie oszczędziwszy dosyć poprzednio,
spuszczać się musiał ostatecznie na łaskę swych przyjaciół. Na kilka miesięcy przed
śmiercią cierpiał na umyśle aż rozstał się z tym światem 18 czerwca, r. 1908. Żona jego
wtenczas popadła w większą jeszcze niedolę, otrzymując pożywienie i opiekę jedynie od
Polek w sąsiedztwie Radomia. Umarła ona 17 lipca, r. 1904. Zwłoki ich spoczywają obok
siebie na cmentarzu rządowym w Mound City, 111. Wygasło też ich imię. albowiem nie
pozostawili żadnych po sobie potomków.
O. REMIGIUSZ RERENDT, O. F. M.

Po śmierci O. Łukasza zawiadywał parafią przez półtrzecia miesiąca O. Remigjusz
Berendt, O. F. M., znany przede wszystkim jako misjonarz.

O. Cyryl Mitera O. F. M.

O. CYRYL MITERA, O. F. M.

PARAFJA teraz otrzymała proboszcza w osobie O. Cyryla Mitery, O. F. M. O. Cyryl
urodził się w Tarnowie, w Galicji, 13 sierpnia, r. 1875; święcenia kapłańskie otrzymał 1
lipca, r. 1899. Za czasów O. Cyryla poczyniono różne ulepszenia: przeprowadzono
reparacje, położono chodniki konkretowe i kanały odchodowe. Postępowość ta wywołała u
niejednych niezadowolenie, gdyż spodziewali się wpierw nowego kościoła.
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Staraniem O. Cyryla, od 18—25 października, r. 1908, odbyła się misja poraź
pierwszy w Radomiu. Misjonarzem był ks. Cezary Tomaszewski ze Zgromadzenia Ducha
św. Głównym staraniem O. Cyryla było odnowić ducha prawdziwie chrześcijańskiego a
szczególnie pomiędzy młodzieżą.
O. PROTAZY KUBEREK, O. F. M.

Z końcem sierpnia, r. 1909, naznaczono proboszczem radomskim O. Protazego
Kuberka, O. F. M., który zarządzał parafią do lipca, r. 1913. O. Protazy urodził się w diecezji
wrocławskiej na Śląsku 30 kwietnia, r. 1879. Za jego pobytu w Radomiu pobudowano
wygodny chodnik konkretowy od kościoła do kolei. Powiększono także w dwójnasób dom
dla stołujących się dzieci szkolnych a na cmentarzu stanęła kapliczka, której jednak nie
zdążono dokończyć. O. Protazy zajmował się młodzieżą, dla której uporządkował kulisy w
hali parafialnej i pod jego reżyserstwem przedstawiano odpowiednie sztuki teatralne.

O. Prot. Kuberek, O. F. M.

O. DIONIZY CZECH, O. F. M.

W lipcu, roku 1913 nastąpiła zmiana. Na probostwo przyszedł O. Dionizy Czech,
OFM. O. Dionizy urodził się w diecezji wrocławskiej na Śląsku 21 stycznia, r. 1872;
święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca, roku 1898. Człowiek pracowity i dobry zarządca,
podjął on na nowo wysiłki w stronę budowy nowego kościoła. Do pomocy miał on nie
mniej pilnego O. Stanisława Swierczyńskiego, OFM. O. Dionizy zabrał się energicznie do
dzieła, jął się gorąco przygotowywać do budowy nowej świątyni, lecz nie doczekał czasu
23

ziszczenia się swoich nadziei, bo zarząd zakonny postanowił złożyć opiekę nad parafią św.
Michała na ręce miejscowego biskupa, co nastąpiło 10 września, roku 1914.

O. Dionizy Czech, O. F. M.

OO. FRANCISZKANIE USTĘPUJĄ Z RADOMIA
PO 371etniej pracy OO. Franciszkanie poniekąd całkiem niespodzianie podali
rezygnację Radomia. Czemu ustąpili, chyba jedynie tym można wytłumaczyć, że przez
ostatnie kilka lat posiadali opiekę tylko nad jedną parafią i bez widoków udzielenia opieki
innym. Reguła zaś zakonna zasadza się w niemałej mierze na pożyciu wspólnym osób
zakonnych. Im więcej jest osób tym lepiej można zachować przepisy zakonne a o tym
niema mowy gdzie tylko opiekę się ma nad jedną parafią. Tak nastąpił koniec rządów
franciszkańskich, którym zawdzięcza parafia stan swój dzisiejszy w wielkiej mierze.
LISTA OO. WIKARYCH W RADOMIU

W czasie kiedy OO. Franciszkanie rządzili w Radomiu, zazwyczaj oprócz
proboszcza bywał drugi Ojciec, któremu poruczona była opieka nad sąsiednimi
parafijkami. Część tygodnia najbliższą niedzieli spędzał wtenczas w tej miejscowości a
resztę tygodnia w Radomiu. Główną taką misją przez kilkanaście lat było Dubois a trwało
to od roku 1878-98. Oto następujący Ojcowie, którzy tam bywali:
O. Tomasz Schneider ...... 1878-81.
O. Urban Stanowski ___ 1881-82.
O. Anastaziusz Czech

1882-82.

O. Cyryl Augustyński ..... 1882-85.
O. Damjan Koziołek ___ 1885-87.
O. Łukasz Mierzowski,

1887-94.

O. Władysław Czech, ...

1894-95.
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O. Teobald Kałamaja, ... . 1895-96.
O. Rembert Stanowski, ... 1896-98,
O. Remigjusz Berendt, .

1898-98.

Kiedy OO. Franciszkanie ustąpili z DuBois, czynność swą przenieśli do Sheller
odległego o 12 mil w kierunku południowo-wschodnim od Radomia. Staraniem O.
Remigiusz poświęcono tam kościół 9 listopada, roku 1899. O. Remigiusz także był
tamtejszym proboszczem przez następne dziewięć lat. W r. 1909 parafijka otrzymała
świeckiego ks. proboszcza w osobie ks. Stanisława Berenta.

Szkoła św. Michała Arch.
KSIĘŻA WIKARZY:

O. PROTAZY KUBWEREK, OFM
O. FRYDOLIN RYNKOWSKI
O. KANUT ŁOBIŃSKI
O. ALOJZY FROMM
O. WILCHEM ŚLISZKA
O. WŁADYSŁAW CZECH
O. STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI
KS. JÓZEF ZIELIŃSKI
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KSIĘŻA WYCHOWANKOWIE

Ks. Stanisław Czerniejewski

1910 r.

ks. Stanisław Kubiak

1911

O. Tadeusz Wołoszyk, OFM

1911

O. Rajmund Sonnek, OFM

1914

O. Stanisław Pawłowski, OFM

1919

O. Ferdynand Pawłowski, OFM

1920.

Pierwsi trzej ukończyli kurs klasyczny w Kolegium Św. Józefa, Teutopolis, ostatni trzej w
Kolegium św. Bonawentury, Pułaski, Wisconsin.
Około 10 panienek z parafii wstąpiło do zgromadzeń zakonnych, przeważnie do Sióstr
Notre Danie i do Sióstr Franciszkanek w St. Louis.
KS. STAN. CZERNIEJEWSKI

Ks. Czerniejewski

Wraz z ustąpieniem OO. Franciszkanów z parafii radomskiej, następcą został
mianowany przez Ks. Biskupa H. Althoffa, ksiądz diecezjalny a wychowanek parafii, Ks.
S. Czerniejewski. Duszpasterstwo nad parafią św. Michała objął 10 września, 1914. Zastał
on nadmiar pracy, która przez następne 10 lat bezustannie się zwiększała. Od lip. 1915 do
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sty. 1917 dopomagał mu ogólnie lubiany ks. Józef Zieliński, lecz poza tym sam dźwigał
cały ciężar obowiązków.
Czynność swoją zwrócił najpierw na szkołę parafialną. Prócz ulepszeń w klasach,
otworzył siódmy i ósmy stopień, stawiając szkołę na równi z innymi szkołami
elementarnymi.
NOWY KOŚCIÓŁ

OD kilkunastu lat dawała się odczuwać potrzeba nowego obszerniejszego kościoła.
Stary kościół od kilkunastu lat był za mały by pomieścić wiernych na jednej Mszy św. w
niedziele a nadto podupadł dosyć szybko na fundamencie. Już ś p. O. Łukasz zaczął zbierać
fundusz na nowy Dom Boży lecz przedwczesna śmierć jego przerwała całą sprawę.
Dopiero O. Dionizy zabrał się rączo do tego lecz, uczyniwszy dobry początek, zniewolony
został do o- puszczenia rezygnacją Zakonu z opieki nad parafią św. Michała.
W sierpniu, 1914, wybuchła straszna Wojna Światowa. W ciągu roku skutkiem pożogi
w Europie, ceny w Ameryce zostały poturbowane do niebywałej wysokości. Ceny
produktów farmerskich jednak nie doznały podwyżki na równi z cenami robotnika
miejskiego i wyrobów fabrycznych. Zaś częściowy nieurodzaj i wędrówka farmerów do
miasta, sprawiły że ofiary na nowy kościół wolno płynęły.
Pod koniec roku 1914, po odbytej naradzie z komitetem budowniczym przy parafii,
poruczono firmie Frein Masonry and Construction Co., St. Loius, Mo., $30,000. Kiedy po
kilku miesiącach przedłożono plany, okazało się, że koszt byłby znacznie większy.
Postanowiono więc plany sprostować.
Z roku na rok jednak odkładano budowę aż w r. 1921 Ks. Biskup zezwolił na budowę
fundamentu i suteren. Budowę rozpoczęto 19 lipca, 1921. Zużyto około 3,000 ton
kamienia, który otrzymano od parafian: Marianny Zienty i Jana Tomaszewskiego.
Kamienie pokruszono maszyną a tak zaoszczędzono kilka tysięcy dolarów. W dodatku
około 7,000 miechów cementu, 11 wagonów piasku i 18 ton stali weszło w budowę
basementu. Koszt suteren doszedł do $17,000.00.
Dnia 13 października, 1921, odbyło się uroczyste poświęcenia kamienia węgielnego
przez Przew. Ks. Biskupa 11. Althoffa przy licznym udziale kleru i wiernych.
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Listopad 1921 - widok fundamentu pod nowy Kościół, plebania i stary Kościół

Dalszą budowę znowu odłożono na później. Tymczasem czyniono bliższe
przygotowania. Z wiosną r. 1922 zakupiono połowę cegły a w następnym roku
sporządzono wszystkie futerały do drzwi i okien a w miejsce kamienia ciosanego odlano
części odpowiednie z białego konkretu.
4 grudnia 1922, przeniesiono się z nabożeństwami kościelnymi do basementu a
stary gmach kościelny obrócono na pracownie aż do listopada 1923, kiedy go rozebrano.
Część budulcu sprzedano na publicznej licytacji a resztę odłożono do użytku przy nowym
kościele.
Z początkiem roku 1924 ceny budownicze trwały dalej bez widoku zniżenia lecz na
posiedzeniu parafialnym postanowiono się zadłużyć na $15,000 a budowy nowej świątyni
Pańskiej dokończyć. Ks. Biskup zezwolił i 3 marca mury poczęły iść w górę. Do
Wielkanocy poboczne ściany zostały wykończone. Z początkiem lipca cała robota
mularska i dach były ukończone. Tynkowanie i wykończenie sufitu przeciągło się do końca
sierpnia. Częste śnieżyce w kwietniu a częste ulewne deszcze w maju i czerwcu opóźniły
budowę o kilkanaście dni, natomiast nie zgubiono dnia z powodu braku materiału.
Nowy kościół jest 60 stóp szeroki frontem a 156 stóp 6 cali długi, w stylu
romańskim. Zużyto 32 tony stali na wiązanie pod dach a dzięki temu niema żadnych
filarów wewnątrz. Najwyższy punkt wewnątrz mierzy 33 stopy od podłogi. Ściany
zewnętrzne sterczą 23 stopy ponad fundamentem, wieża według nowszego stylu wznosi się
90 stóp. Podłoga jest odlana z konkretu, zmniejszając niebezpieczeństwo ognia. Koszt
całego kościoła wraz z suterenami wynosi około $55,000. Przy pomocy parafian, którzy
powozili materiał i ofiarowali po kilka dni pracy i dzięki zabiegom ks. proboszcza, zdołano
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wystawić tę Świątynię Pańską prawie za pół ceny w porównaniu z kosztem budowy po
miastach.
DZWONY
PARAFJA zakupiła dotąd cztery dzwony do użytku kościelnego, z których trzy
większe umieszczono w dzwonnicy nowego kościoła. Pierwszy dzwon, 185 funtowy, kupił
O. Dezyderiusz Liss, O. S. F., w maju, roku 1897, ton dzwonu G, 600 funtowy dzwon tonu
B i 350 funtowy dzwon tonu D, kupił O. Leon Brandys, O. S. F., w styczniu, roku 1887. Za
staraniem obecnego kościelnego, Walentego Nowickiego, kupiono w czerwcu, 1921, 1,040
funtowy dzwon tonu G. Wszystkie dzwony są wyrobu firmy Hy. Stuckstede Bell Foundry
Co., St. Louis, Mo. Poświęcenia nowego dzwonu dokonał proboszcz w niedzielę 3 sierpnia,
1921.
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