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Historia Parafii Św. Stanisława Kostki (1896-1946) 

Golden Jubilee 1896-1946. St. Stanislaus Kostka parish, Brooklyn, NY 

 

 

 

Jak już powiedziano w słowie wstępnym, na schyłku zeszłego wieku miasto Brooklyn 

stało się miejscem osiedlenia dla wielu Polaków emigrujących do Ameryki. Tu znowu 

przede wszystkim dzielnice Greenpoint i Williamsburg ze względu na wielką liczbę 

swoich zakładów przemysłowych zdawały się dawać lepszą sposobność do zdobycia 

chleba. Z biegiem lat powstają tu jedna za drugą trzy wielkie parafie, z których pierwszą 

była parafia św. Stanisława Kostki. 

Założycielem jej był ówczesny proboszcz parafii Św. Kazimierza, Ks. Leon 

Wysiecki. Był to człowiek czynu i pracy oraz głębokiej wiary w powodzenie świętej 

sprawy, toteż w krótkim czasie pozyskał dla swojej idei cały szereg miejscowych 

obywateli, którzy całą duszą poszli mu na rękę. On to w roku 1896 uzyskuje od Ks. 

Biskupa miejscowego pozwolenie na założenie parafii i sam zostaje jej proboszczem. 

Do licznej grupy tych jego współpracowników należeli: Pelagia Balińska, państwo 

Dekarscy, Antoni Rojewski, Aleksander Schraiber, Jan Łukowski, Antoni 

Aleksandrowicz, Aleksander Olszewski, Mikołaj Torka, Adam Gutowski, Franciszek 

Stachowiak, Jan Wajert, Michał Taranowski, Michał Piechocki oraz Jan i Eleonora 

Perczyńscy. 

Do najbardziej czynnych w tej grupie należeli: Pelagia Balińska oraz Franciszek i 

Franciszka Dekarscy, którym też na tym miejscu należy się specjalne wyszczególnienie. 

Pelagia Balińska rodem ze wsi Tłuchowa w ziemi Płockiej przybyła do Ameryki 

jeszcze w 1889 r. Z domu rodziców wyniosła piękne cnoty prawdziwej Polki i wiernej córy 

Kościoła. Wśród organizującej się wtenczas Polonii bierze żywy udział we wszystkich 

zbiorowych poczynaniach, przykładem swoim zachęcając młodych emigrantów do sku-
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piania się koło parafii, organizowania się w kluby samopomocy, do pracy narodowej. 

Zacna ta rodaczka oddała nieocenione usługi Ks. Wysieckiemu w jego apostolskiej misji 

zakładania nowej parafii. 

Ś. p. Franciszek Dekarski przybył do Ameryki w r. 1890. Pełen młodzieńczego zapału 

od pierwszej chwili bierze się do pracy organizacyjnej i społecznej wśród rodaków. Na 

wieść o powstawaniu nowej parafii ze wszystkim oddaje się na usługi 

Ks. Wysieckiemu. Nie tylko finansowo wspiera jak może szlachetny projekt, ale 

razem z proboszczem odwiedza wszystkich Polaków na Greenpoint i Williamsburgu, 

zachęcając do zapisywania się do nowej parafii. Dzielnie pomaga mu w tej zbożnej pracy 

małżonka jego śp. Franciszka Dekarska. 

Grunt pod nowy kościół i szkołę należało zakupić bez rozgłosu, bo dotychczasowi 

właściciele, zagorzali luteranie, nigdy nie byliby się zgodzili na sprzedaż ziemi 

Polakom-Katolikom. Rządy zaborcze przy tym szerzyły tu w Ameryce propagandę, jakoby 

Polacy byli rasą niższą od innych. Grunta nabyto na rogu ulic Driggs i Humboldt i 

wpłacono pierwszą ratę z sumy $15,000.00, ale gdy chciano przystąpić do budowy, 

rozpętał się prawdziwy huragan protestów, by dziełu przeszkodzić. Twierdzono, że Polacy 

niezdolni są do zebrania zaległej gotówki i że budowa w ogóle nie dojdzie do skutku. Nie 

dał się z tropu zbić Ks. Wysiecki. Zaciągnął pożyczkę, należność całą uregulował i zabrał 

się do budowy. Dnia 6go grudnia, 1896 nastąpiło poświęcenie tymczasowego kościoła i 

szkoły wzniesionej kosztem $27,000.00 przez budowniczego Wagnera. Urządzenia 

wewnętrzne pochłonęły dalszych $23,000.00. Koszta te wkrótce pokryto niemal w całości 

dzięki nadzwyczajnej ofiarności parafian i przystąpiono do budowy plebanii. Ale i tu wy-

datek $12,000.00, suma jak na owe czasy poważna, został wyrównany w ciągu jednego 

roku. 

Na pierwszych budynkach pozostało długu $10,000.00. Gdy w roku 1903 powstaje 

myśl budowy obecnego kościoła, nieprzyjaciele wiary wyzyskują istnienie tego długu, by 

poróżnić parafian między sobą i przeszkodzić budowie. Ks. Wysiecki z własnych 

funduszów spłaca owe $10,000 i zabiera się do dzieła. 

Plany na budowę kościoła opracował architekt E. Brielmaier z Milwaukee, Wis. 

Wykonała je firma Wakeham & Mueller z Nowego Yorku. Koszt budowy wynosił 

$69,970.00, koszt urządzeń wietrznych $38,721.00. Poświęcenie kamienia węgielnego 

nastąpiło 4go października 1903 roku. Było ono wspaniałą manifestacją, w której 

wystąpiły wszystkie organizacje kościelne i narodowe z niebywałą okazałością. Podniosłe 

kazania o posłannictwie narodu polskiego wygłosili przy tej okazji ks. biskup McDonnell i 

znany kaznodziej ks. F. Baran. Następnego roku w dniu 4go listopada odbyła się 

konsekracja nowego kościoła. 

Po ukończeniu budowy znaczny bądź co bądź dług w sumie $85,000 wcale nie 

przeraża proboszcza i parafian, bo wierzą, że wspólnym wysiłkiem z czasem go spłacą i 

dalej rozbudują parafię. 
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W wyczerpującej pracy pomagali ks. Wysieckiemu różni księża: Ks. P. Basiński, Ks. 

Władysław Stec, Ks. Dr. Antoni Lex, Ks. Adolf Świerczyński. Pierwszymi wikarymi byli 

Ks. Gerwazy Kubec i Ks. Stanisław Rysiakiewicz. W dalszym ciągu pracowali w parafii 

jako wikarzy: Ks. Karol Sarnecki, Ks. Franciszek Wilamowski i inni, których nazwiska 

podane są na następnych stronicach księgi. 

W roku 1921 spada na parafię wielkie nieszczęście. Pożar niszczy wnętrze kościoła a 

zwłaszcza wielki ołtarz. Kosztem $15,000.00 odrestaurowano świątynię i nabyto 

wspaniały "scagliola" ołtarz, który jest naszą chlubą do dnia dzisiejszego. 

W roku 1922 opuszcza parafię Ks. Leon Wysiecki a na życzenie biskupa zarząd jej 

przechodzi w ręce Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Ś.p. Ks. Wysieckiemu, 

założycielowi i niezmordowanemu pracownikowi, parafia św. Stanisława Kostki winna 

jest wielki dług wdzięczności. 

Pierwszym proboszczem z ramienia Zgromadzenia jest Ks. Antoni Mazurkiewicz. Z 

dwoma dzielnymi pomocnikami: Ks. W. Jęczmionka i Ks. J. Pieniążkiem w krótkim czasie 

opanowywuje olbrzymią już wtenczas maszynę parafialną i działa. Dokonuje remontu 

zabudowań, sprawia nowe organy, działalność społeczną i narodową, nie mówiąc o 

religijnej, doprowadza do wysokiego rozwoju. Po roku odwołują go na inne stanowisko, a 

jego miejsce zajmuje Ks. Paweł Waszko. Praca postępuje naprzód: kościół wypełnia się 

coraz bardziej, życie w towarzystwach się wzmaga, w szkole coraz więcej dzieci i trzeba 

myśleć o nowym budynku dla nich. Ks. Proboszcz zakupuje "loty" przy Driggs Ave. i 

Newell St. i zbiera fundusze. Jednak dopiero następca jego Ks. Jan Pieniążek realizuje 

plany. Za niego powstaje wspaniały gmach z przepiękną halą parafialną kosztem przeszło 

ćwierć miliona dolarów. 

W 1929 roku wraca na stanowisko proboszcza Ks. A. Mazurkiewicz. Choć niebawem 

nastąpi najgorsza w historii kraju depresja, umarza mozolnie znaczną część olbrzymiego 

długu i przez sześć lat dalej prowadzi Boże dzieło. Za jego czasów światowej sławy artysta 

malarz Tadeusz Styka wykonuje dla kościoła naszego obraz św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, w którego odsłonięciu brał udział generał Haller. Obraz jest podarunkiem Mistrza. 

W roku 1935 obejmuje duszpasterzowanie obecny Ks. Proboszcz Józef Studziński. 

Rozwiązuje sprawę domu dla sióstr nauczycielek przez wybudowanie konwentu przy 

nowej szkole kosztem $86,000.00 a dawne mieszkanie sióstr częściowo zamienia na 

miejsce posiedzeń dla towarzystw, częściowo oddaje do użytku dla celów społecznych. 

Organizuje szkoły szycia i gotowania dla niewiast; za jego czasów rozwijają się: skauting, 

Córy Zjednoczenia i orkiestra mandolinowa, powstaje Alumnat Szkoły Św. Stanisława, 

Komitet Pomocniczy Czerwonego Krzyża, wreszcie tygodnik parafialny "Patron," którego 

założycielem i pierwszym redaktorem był asystent parafii Ks. Bolesław Bielski. Parafia 

wzrasta liczbowo ogromnie, nie wystarcza jak dawniej pięć mszy św. w niedzielę, liczba 

ich dochodzi do ośmiu, dwie ostatnie (w dolnym i górnym kościele) wypełnione są po 

brzegi. W r. 1945 następuje zupełna restauracja kościoła. Artysta-malarz V. Mondo 

pokrywa ściany kilkudziesięcioma wspaniałymi obrazami oraz licznymi dekoracjami, 

wszystkie ołtarze zostają odnowione, cały kościół wyłożony gumową podłogą. W ławkach 
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jawią się wygodne klęczniki, z sufitów zwisają ogromne latarnie i pająk, a połyskująca 

"scagliola" wzdłuż ścian i na filarach nadaje świątyni Pańskiej charakteru bazyliki 

rzymskiej. Wszystko to razem z nowym systemem ogrzewania pochłonęło poważną sumę 

50-ciu z górą tysięcy; ale że czasy są dobre a ludzie jeszcze lepsi, nim ostatni majster 

wyniósł z kościoła swoją drabinkę, wydatek już był w całości pokryty. Liczba kapłanów 

zajętych przy parafii doszła do pięciu; każdy na powierzonym sobie odcinku, poza 

konfesjonałem i amboną, ma tyle zajęcia, na ile mu godzin dnia wystarczy. 


