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HISTORIA PARAFII SW. ST. STANISŁAWA B. M., OZONE PARK, NY 

St. Stanislaus Church, Ozone Park, NY. 50 Years Alive in Christ 1923-1973 

 

"Przyślij mi twoich strudzonych, chorych i biednych..." — to słowa powitania na 

statule Wolności, wzniesionej w porcie Nowego Yorku w 1887 roku. Statua Wolności/ dar 

Francji, zgodnie z życzeniem Narodu Amerykańskiego została umieszczona przy wejściu 

do portu aby witać wszystkich, którzy przybywają do brzegów Ameryki. 

Już w następnym roku-1888, rozpoczęła się emigracja ze środkowej Europy, która 

osiągnęła swój szczyt na przełomie minionego wieku i przez kilka następnych lat naszego 

stulecia. W tym to czasie wielu założycieli naszej parafii przybyło z Polski do Ozone Park, 

wtedy jeszcze zwanego Woodhaven. Wielu z nich przybyło z biednych i mało urodzajnych 

gospodarstw, inni z przeludnionych miast i osiedli, które nie były w stanie zapewnić im 

pracy ani bytu na przyszłość. 

Około roku 1903 już istniało w Ozone Park małe polskie środowisko. Polacy ci, któ-

rzy opuścili swoją ojczystą ziemię, rodziny, znajome miasta, góry, równiny i pastwiska, 

znaleźli się teraz w całkowicie obcym świecie. Jedyną więzią która im pozostała, była ich 

wiara, język i współrodacy. Tak było zresztą przez całą historię Polski, historię najazdów, 

zaborów i represją — że Kościół przede wszystkim był zawsze ostoją narodowej myśli i 

patriotycznego działania. Życie polskiego narodu w trudnych okresach historii 

koncentrowało się przy Kościele, ponieważ Kościół w takim czasie stanowił niejako 

Polskę. Te same tradycje i przekonania przynieśli ze sobą polscy emigranci przybywający 

do Nowego Świata. 

Przenieśmy się teraz wstecz do czasu z przed pierwszej Wojny Światowej i oczami 

pierwszych parafian, żyjących jeszcze wśród nas, spojrzyjmy na Ozone Park i jego 

mieszkańców w tamtych latach. 

Drogi w Ozone Park były wówczas nie brukowane, ulice bez chodników. Większość 

terenu stanowiły mokre pola pokryte chwastami. Nie było elektryczności ani urządzeń 

kanalizacyjnych w domach. Ulice i domy były oświetlane z gazem. Większość zabudowań 

mieściła się między Jamaica Avenue i Liberty Avenue. Na północ od Liberty Avenue 

znajdowało się wiele małych farm. Wielu jednak zamieszkałych rolników którzy je 

uprawiali przenosiło się do wielkich miast jak Chicago, Detroit, Pittsburgh a także do 

przemysłowych miast w stanach New York, New Jersey i Connecticut. Inni powędrowali 

jeszcze bardziej na zachód w poszukiwaniu pracy. Jeszcze inni znajdowali prace w 

hodowlano — mlecznych farmach w New Jersey czy też w ogrodniczych farmach na Long 

Island. Wiciu jednak z nich pozostało w Ozone Park pracując u Lalance'a i Grosjean'a — 

wytwórni naczyń kuchennych, największego ówczesnego pracodawcy w Woodhaven. "L 

& G" — jak w skrócie zwano firmę, pierwotnie sprowadzała pracowników z Francji, z 

czasem jednak zaczęło tu pracować również wielu Polaków i Włochów. Tego więc rodzaju 

emigranci z różnych krajów tworzyli i budowali środowisko w Ozone Park.
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Położenie Ozone Park było raczej wygodne dla przybyłych emigrantów. Blisko do 

przyjemnych wiatrów Oceanu, skąd też pochodzi nazwa miejsca (ozone—świeże, czyste 

powietrze). Teren był dobry pod małe ogrodnicze farmy i tylko 12 mil do Nowego Yorku, 

gdzie linie okrętowe były pod ręką. Wielu wśród przybyłych bowiem emigrantów wracało 

do rodzinnych stron skoro zarobili tylko pieniądze na podróż, po to tylko, aby wkrótce 

wrócić znów, tym razem z żonami i rodzinami już na stały pobyt. Przy tak powiększającym 

się środowisku, wielu znajdowało potem prace jako ogrodnicy, malarze, szewcy piekarze, 

rzeźnicy a także przy różnych zajęciach przy budowie, w karczmach, na cmentarzach i w 

kolejnictwie. Wiele z tych przedsiębiorstw do dziś zachowało się w pamięci starszej 

generacji parafian, jak: Gillespie's Lumber Yard, Medico's Pipe Factorye General Baking 

Company, Grumbach's Greenhouses,  Rubel’s Ice Company oraz Long Island Rail-road. 

Największy jednak wpływ na życie tutejszego środowiska wywierała fabryka "L & G", 

zatrudniająca najwięcej pracowników. Przez nią zostało sfinansowane specjalne osiedle 

domów, tak zwane "Village Court", które mieściło się w obrębie 87 Street i 95 Avenue. 

Poczta mieściła się w tym czasie przy 95 Avenue między ulicami 87 i 88. Pierwszym 

kierownikiem poczty była kobieta: Miss Albert. W sąsiedztwie poczty znajdował się 

również Wyckoff Bank. Sędzią wtedy był Mr Lauer, który przeprowadzał sprawy sądowe 

w pomieszczeniach nad pocztą. Była też czynna Ochotnicza Straż Pożarna a gwizd syreny 

fabryki "L & G" dawał znać o pożarze. Porządku pilnowało dwóch policjantów stale 

stacjonujących w Ozone Park. Przybywało coraz więcej ludzi, budowano coraz to nowe 

domy i drogi — i tak Ozone Park z roku na rok powiększał się w swoich granicach. 

Przed pierwszą Wojną Światową polska emigracja, która stanowiła poważną grupę 

wśród ludności Ozone Park nie posiadała własnego kościoła w którym mogłaby się modlić 

w narodowym języku. Polacy zmuszeni byli chodzić pieszo do Grant Avenue i stamtąd 

brać autobus do kościoła św. Jana Kantego w East New York. Tam też posyłali swoje 

dzieci na nauki przygotowujące do Pierwszej Komunii i Bierzmowania. Każdej niedzieli w 

ciągu zimy, niezależnie od pogody, można było widzieć długie sznury ludzi kroczących 

wśród śniegu do autobusu. Było nie do pomyślenia dla nich aby nie iść do kościoła ze 

względu na złą pogodę. Szli wszyscy traktując taką podróż najczęściej jako niedzielną 

rozrywkę. W nieco późniejszym czasie parafia św. Jana Kantego ustanowiła w Ozone Park 

dla polskiej ludności misyjny kościół w pomieszczeniach polskich miejscowych kupców. 

Uzenski's General Storę przy 97 Ave. i 87 St. był jednym z takich miejsc, gdzie przez 

dłuższy czas ks. Misicki z parafii św. Jana Kantego przybywał każdej niedzieli by 

odprawić msze w języku polskim. Od 1910 do 1912 roku przywoził on ze sobą ministranta, 

który po latach stał się jednym z najbardziej zasłużonych dla Ozone Park proboszczów. Od 

1905 do 1910 roku Uzenski's General Storę służył również jako sala szkolna dla polskiej 

szkoły. W 1910 roku przybyły pierwsze siostry ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z 

Nazaretu i zaczęły uczyć polskie dzieci. Siostry otrzymały zezwolenie na nauczanie dzieci 

w klasach szkolnych pod kościołem św. Elżbiety. Na początku były tylko trzy klasy. 

Pierwsze siostry przybyły z kościoła Św. Jana Kantego z East New York jako siostry 

misjonarki. Jako pierwsze trzy przybyły: Sr. Florentina, Sr. Elmira, Sr. Violenta. 
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W okresie letnim, przy sprzyjającej pogodzie odbywały się przeważnie msze polowe 

na wolnym powietrzu^ na placu przy 86 St. i Rockaway Blvd. Tani też mieścił się teatr 

letni, gdzie grupa teatralna urządzała przedstawienia. Mimo istnienia kościoła misyjnego, 

ludność polska marzyła o własnym kościele. Myśl ta z czasem stawała się coraz bardziej 

bliska urzeczywistnienia. Im bardziej wzrastała liczba przybywającej ludności, tym 

bardziej wzrastała potrzeba stałego własnego kościoła. W latach, między 1910 i 1923 

rokiem liczne delegacje odwiedzały kurię biskupią, prosząc o pozwolenie na budowę 

kościoła, wciąż jednak bezskutecznie. Biskup ówczesny był nieprzychylny myśli dla 

tworzenia nowych parafii. Raczej dążył on aby nowi przybysze asymilowali się do już 

istniejących parafii. Trwały więc długie lata zanim tutejsza ludność polska zdołała 

przekonać władze kościelne o potrzebie zachowywania narodowego języka i tradycji. 

Dopiero w roku 1923 Biskup E. Molloy uległ prośbom i udzielił zezwolenia. 

Równocześnie przysłał on ks. Aleksandra Ciżmowskiego z Southampton, ustanawiając go 

pierwszym proboszczem polskiej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ozone 

Park. Biskup udzielił też zezwolenia na zakup starego Kościoła Naivity przy 88 St. i 

Rockaway Blvd. W pamiętnym dniu 8-go lutego 1923 roku ks. Ciżmowski odprawił 

pierwszą mszę dla polskich mieszkańców w Ozone Park w ich własnym kościele. Kościół 

polski przestał wreszcie być tylko marzeniem i snem polskiej ludności. Ten "nowy 

kościół" był w rzeczywistości starą budowlą i pierwszy proboszcz miał wiele problemów z 

przywróceniem go do należytego wyglądu. Największym z problemów był brak 

funduszów w nowopowstałej parafii. Ludzie nie wiele mieli do ofiarowania, to jednak co 

mieli ofiarowywali chętnie, często z nakładem ogromnych poświęceń i wyrzeczeń dla 

dobra własnego kościoła. Te jednak pierwsze problemy i trudności miały i swoją dobrą 

stronę, zbliżyły bowiem wszystkich parafian do kościoła, jak również i wzajemnie do 

siebie. Przy porządkowaniu kościoła wszyscy pracowali ciężko lecz zawsze z zapałem i 

radością. Nie było wprawdzie funduszów na malowanie czy też na nowy dach, ale co było 

w możliwościach, zostało szybko naprawione, wyremontowane czy też odnowione. W 

czasie trwających prac przy odnawianiu kościoła, pierwsi parafianie otrzymali zgodę 

proboszcza parafa Nativity na odprawianie nabożeństw na sali pod nową zbudowaną 

szkołą przez tamtejszą parafię. Pierwsza msza w odnowionym kościele została odprawiona 

w święto Wniebowstąpienia 10-go maja 1923 roku. Istniała przy parafii rada parafialna a 

pierwszymi jej członkami byli: Aleksander Jabłonka i Bronisław Sarnowski. Pierwszy 

chrzest w parafii został udzielony już 11-go lutego 1923 roku. Dzieckiem chrzczonym była 

Wencesława Sophia Pacuk. Pierwszy ślub w kościele połączył Michael James Migliorri z 

Joanną Sarnowską 6-go maja 1923 roku. Istniały wówczas następujące towarzystwa przy 

parafii: Dzieci Marii, Serca Jezusowego, Świętej Teresy, Św. Stanisława biskupa, Grupa 

nr. 1068. Św Wincentego de Paul, Św. Jerzego, oraz kluby: Białego Orła, Demokratyczny 

Woodrow Wilson. 

Urządzano w tym czasie przy parafii często tańce, bazary i loterie by w ten sposób 

zdobyć potrzebne pieniądze na dalsze remonty i utrzymanie kościoła. Pewnego bowiem 

razu podczas 40-godzinnego nabożeństwa, kiedy wielu zaproszonych księży i mnóstwo 

ludzi uczestniczyło w nabożeństwie, pod wpływem deszczu zaczął odpadać sufit w 
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kościele tak, że ludzie byli zmuszeni zmienić miejsce na suche i bezpieczniejsze. 

Wszystkie towarzystwa usilnie starały się pomoc kościołowi. Młodzież współza-

wodniczyła między sobą aby bazary były dochodowe. Towarzystwa ubiegały się 

wzajemnie aby jak najwięcej sprzedać losów i zebrać nagród Udział całej parafii był 

potrzebny w jej najtrudniejszych początkach. Ofiarność i zapał ludności przyniósł wkrótce 

wspaniałe rezultaty. 

Około roku 1924 powstał też przy parafii chór im. Św. Cecylii. Pierwszym organistą 

przy kościele był Antoni Syrewicz. Organ wprawdzie w kościele był stary i wymagający 

remontu, ale ostatecznie brak ten uzupełniał ogromny entuzjazm całego zespołu chóru, 

który oprócz występów muzycznych w kościele zorganizował w swoim gronie także grupę 

teatralną, która z czasem wzbudziła duże zainteresowanie swoimi występami na scenie. 

Długo pamiętana była szczególnie sztuka "Pan Twardowski". Sala była zawsze 

wypełniona do brzegi. Stąd też i dochody dla potrzebującego funduszów kościoła były nie 

małe. Wiele rzeczy w kościele, jak na przykład  statuy były darami parafian, inne jeszcze 

rzeczy jak szaty kościelne były kupowane za pieniądze z bazarów. Każdej niedzieli odby-

wały się w kościele dwie msze śpiewane po łacinie z ewangelią i kazaniem w języku 

polskim i angielskim. 

Z czasem zaczęto również myśleć o szkole przy parafii. Z tą myślą ks. Ciżmowski za-

kupił w 1925 roku ziemię przy 101 Ave., między ulicami 90 i 91, wraz z domem, który 

następnie służył jako pomieszczenie dla sióstr. Prace przy budowie nowej szkoły 

rozpoczęto już w roku 1926, i ukończono w roku następnym. Otwarcia nowej szkoły 

dokonał bp. Thomas E. Molloy 30-go października 1927 roku. 

Siostry zanim przeniosły się do budynku przy szkole mieszkały początkowo przy ul. 

88. Ludzie bardzo zadowoleni z osiedlenia się sióstr przy kościele, przychodzili im z 

pomocą w zagospodarowaniu się w ich pustym i biednym domku. Siostry zaś, z ogromnym 

entuzjazmem organizowały nową szkołę i bardzo ofiarnie pracowały przy nauczaniu. 

Ludzie byli przeważnie biedni, pracowali ciężko ale czuli się szczęśliwi widząc coraz 

bardziej zorganizowane polskie środowisko. Wzajemne przyjazne spotkania jeszcze 

bardziej pogłębiały jedność i zrozumienie. Wszyscy pomagali sobie wzajemnie, czy to w 

budowie czy urządzaniu mieszkań, np. robiąc meble dla siebie. Szczycili się zawsze 

swoimi regionalnymi strojami, nosząc je specjalnie w czasie świat i uroczystości. 

Zachowywali też wszystkie krajowe zwyczaje, jak na przykład Wieczerzę Wigilijną z 

łamaniem opłatka i życzeniami oraz Pasterkę o północy Bożego Narodzenia. Również 

kolędnicy odwiedzali domy po Nowym Roku śpiewając kolędy i pastorałki. Począwszy od 

Trzech Króli, księża z parafii chodzili po kolędzie, odwiedzając parafian i błogosławiąc 

domy. W ciągu Wielkiego Tygodnia w Wielki Piątek mężczyźni z Towarzystwa Krakus 

trzymali straż przy grobie Chrystusa. W Wielką Sobotę księża błogosławili pokarmy 

wielkanocne. "Dyngus" również był praktykowany powszechnie w Wielki Poniedziałek 

po Wielkanocy. Natomiast na Zielone Świątki strojono domy zielenią gałęzi i kwiatami. 

Przez zachowywanie tych zwyczajów ludzie czuli się jakoby byli w starym kraju. Był to 

czas, kiedy nie wielu jeszcze posiadło auta lub telefony. Dla rozmowy ludzie spotykali się 
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w czasie towarzyskich przyjęć. W niedziele często organizowano wspólne pikniki, 

udając się z całymi rodzinami poza miasto na wspólne zabawy i tańce. Czarne dni przyszły 

dopiero w czasie depresji, kiedy wielu straciło prace, wiele domów zamknięto i sprzedano 

na zapłacenie podatków realnościowych. Była to jednak ogólna sytuacja ekonomiczna w 

jakiej cały kraj się wówczas znajdował. 

W 1935 roku ks. Ciżmowski został przeniesiony do innej parafii a jego miejsce zajął 

ks. Edward Glamkowski w dalszym ciągu troszcząc się o kościół i parafię. Był jednak 

zaledwie rok i został zmieniony. Nowym proboszczem został ks. Józef Tencza, 

dobroduszny z usposobienia i bardzo troskliwy o polskość parafii. Po kilku latach poprosił 

on biskupa o pomoc w pracy i w roku 1941 przybył do parafii ks. Leon Merecki, jako 

pierwszy wikary. Przyszły następnie lata wojny. Wielu z parafii poszło do wojska, 

niektórzy nie powrócili. Był to czas kiedy wszyscy, w mniejszym czy większym stopniu 

ponosili ofiary dla dobra kraju. Po zakończeniu wojny we wrześniu 1946, zasłużony dla 

parafii proboszcz ks. Józef Tencza zmarł a na jego pogrzeb przybyły ogromne tłumy 

wdzięcznych mu parafian. 

Następnym proboszczem został wyznaczony ks. Antoni Wołosz. On to był owym 

ministrantem, który w 1910 roku każdej niedzieli przybywał z księdzem z East New York 

i służył do mszy . . . Tym bliższe były więc dla niego sprawy kościoła i parafii, ponieważ 

znał je od samego początku. 

W 1948 roku parafia obchodziła Srebrny Jubileusz istnienia. Przy tej okazji 

zainteresowanie kościołem, ludzie okazywali się coraz hojniejsi dla kościoła. Potrzeby 

bowiem dla utrzymania kościoła i spłacania długów były wielkie. Poważną pomoc 

stanowiły dochody z Bingo przy którym chętnie pracowali członkowie założonego w 1950 

roku Towarzystwa Imienia Jezus. Wiele napraw w tym czasie zostało dokonanych w 

szkole, konwencie i na plebanii. W kościele zainstalowano w tym czasie nowe ławki i 

wymieniono organy. Od 1950 roku szkoła parafialna liczyła już osiem klas. 

W 1953 roku przybył drugi wikary, ks. Stefan Jóżwicki. Bardzo cierpliwy wesoły i 

wspaniały mówca. Pracował owocnie aż do roku 1964 i zjednał w tym czasie dla parafii 

wielu wiernych przyjaciół. 

Parafia w tym czasie stale liczebnie wzrastała, a tymczasem kościół był stary i mały. 

Dlatego ówczesny proboszcz ks. Antoni Wołosz zdecydował się na budowę nowego 

kościoła, odpowiadającego wymogom parafii. Plan ten, przy poparciu całej parafii 

zrealizował w krótkim czasie. Już w 1959 roku stary kościół został zburzony a na jego 

miejscu w ciągu roku wzniesiono nowy z którego do dzisiaj parafia jest dumna. 

Poświęcenia nowego kościoła dokonał w 1960 roku ówczesny ordynariusz ks. biskup 

McEnfcegart. Był to wielki dzień dla całej parafii o ogromnym znaczeniu dla ludności 

polskiej w Ozone Park. 

Tymczasem pracujący księża odchodzili i przychodzili nowi. W tym samym roku 

został przeniesiony do East New York ks. Leon Merecki po 19 latach pracy w tutejszej 

parafii. Znał on smutki i radości tej parafii i znał jeszcze bardziej wszystkich parafian z 
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którym był zawsze blisko związany. Jego miejsce zajął ks. Leon Baltrucki, który przez 

osiem następnych lat ofiarnie pracował dla parafii ze szczególnym zainteresowaniem 

poświęcając się pracy w szkole wśród dzieci. W latach — od 1964 do 1966 pracował w 

parafii jako wikary ks., Edwin Dzienkiewicz. Wesoły i dobrego serca był bardzo lubiany 

przez ludzi. Po nim przyszedł ks. Tadeusz Grzelak, który ze szczególną umiejętnością 

rozpoczął pracę wśród młodzieży, której to pracy jednak nie miał sposobności rozwinąć^ 

ponieważ po dwóch latach został przeniesiony do innej parafii. 

We wrześniu 1968 ks. Proboszcz Antoni Wołosz przeszedł na emeryturę po 22 latach 

owocnej i energicznej pracy w tutejszej parafii. Odbył się wielki bankiet pożegnalny z tej 

okazji. Przybyło wiele gości i wdzięcznych parafian i wygłoszono wiele mów 

podnoszących wielkie zasługi jego dla parafii. Jego odejście było smutnym przeżyciem, 

ponieważ przez długie lata wspólnych wysiłków dla dobra parafii, ludzie byli z nim bardzo 

zaprzyjaźnieni. 

W dniu 15-go września 1968 roku przybył do parafii obecny Ksiądz Proboszcz 

Franciszek Romanowski, który uprzednio przez pięć lat był proboszczem najstarszej 

polskiej parafii w diecezji - Świętego Kazimierza w Brooklynie. 


