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KRÓTKA HISTORIA PARAFII SW. KAZIMIERZA 

St. Casimir Church. 90
th

 Anniversary 1875-1965, p. 12-13 

 

W tym roku przypada 90-ta rocznica założenia pierwszej polskiej parafii na 

półwyspie Long Island, tj. parafii pod wezwaniem Św. Kazimierza, patrona 

Wileńszczyzny. Matka tutejszych wszystkich kościołów naszych powstała w 1875 r. z 

inicjatywy emigranta ks. Józefa Niedzielskiego i za zezwoleniem ówczesnego 

ordynariusza diecezji brooklyńskiej ks. biskupa John'a Loughlin'a oraz dzięki niezwykłej 

ofiarności i trosce 25 rodzin, stanowiących wtedy całą Polonię południowego i dolnego 

Brooklyna. 

Dzieje tej parafii rozpoczynają się kiedy z uzbieranych składek i ofiar, zakupił Ks. 

Niedzielski od baptystów, małą kaplicę w dolnym Brooklynie, dziś już nie istniejącą, przy 

Lawrence i Tillary Streets, przerabiając ją na kościółek. Tam przez 15 lat odprawione były 

polskie nabożeństwa i tam skupiało się życie społeczne Polonii. I tu pełnił służbę 

duszpasterską Ks. Niedzielski do końca swego życia. Po nim kolejno pracowali Ks. Józef 

Marcinkowski, Ks. Hipolit Barański i Ks. Wincenty Bronikowski. W roku 1890, za 

proboszczostwem Ks. Bronikowskiego, sprzedano tę małą kaplicę, gdyż nie mogła już 

pomieścić wiernych, a w jej miejsce zakupiono w pobliżu, pod adresem 44 Greene Ave., 

starą bożnicę, Temple Israel. Żydzi byli w posiadaniu tej budowli od 1878 do 1890 r., zaś 

uprzednio przez dłuższy czas był tam zbór protestancki, Church of the Redeemer. 

Przebudował ją na nowy kościół parafialny. Zwiększała się ilość wiernych, którzy 

masowo przybywali z Polski i osiedlali się w tamtym rejonie. Ks. W. Bronikowski opuścił 

po pewnym czasie parafię, a jego miejsce zajął ks. Leon Wysiecki. Wyjątkowo dzielny i 

ambitny ten duszpasterz podzielił parafię na dwie części: zakupił parcelę (,,4 loty") z 

małym domkiem przy 24 St. w So. Brooklynie, dając początek drugiej sąsiedniej parafii 

pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej. Oba te kościoły wkrótce powierzył pieczy swego 

wikarego ks. Bolesława Puchalskiego, a sam zajął się organizowaniem parafii w dzielnicy 

Greenpoint. Ks. B. Puchalski obsługiwał dwa te kościoły w przeciągu trzech lat aż w 1899 

r został proboszczem parafii M. B. Częstochowskiej a proboszczem par. św. Kazimierza 

wyznaczony został przez biskupa ks. A. Nawrocki. Po nim kolejno byli proboszczami ks. 

Gerwazy Kubec, (dziś prałat — proboszcz par. św. Jadwigi we Floral Park, L.I.) ks. 

Władysław Flaskowski (dziś prob. w parafii M. B. Częstochowskiej) Ks. W. Gałuszka a 

obecnie jest ks. Franciszek Romanowski z wikarym ks. Wincentym Pitkiewiczem. 

W głównym ołtarzu znajduje się arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej dłuta monachijskiego 

artysty Andrzeja Langa (Oberammergau, Bawaria), przypadkowo zakupione niegdyś 

przez organistę Wojciecha Bonka i ofiarowane temu kościołowi. Rzeźba ta (Chrystus na 

krzyżu), zamówiona była do katedry w Zachodzie, lecz zaginęła w porcie nowojorskim na 

skutek komplikacji w opłacie celnej, nie trafiła do miejsca przeznaczenia i wykupiona 

została w 1912 r. za pokrycie tejże opłaty celnej przez wspomnianego Wojciecha Bonka. 
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Przed 90 latami nie było w Brooklynie i na całym półwyspie Long Island żadnego 

polskiego kościoła, chociaż zamieszkiwało już tam kilkadziesiąt naszych rodzin, 

przeważnie w dzielnicy dolnego Brooklyna, ściślej w okolicy St. James Pro-cathedral 

Church, tj. najstarszego parafialnego kościoła katolickiego, założonego w 1822 r. przez 

Irlandczyków. Koło tego kościoła mieszkał w latach 1853-1854 i opisał go jeden z 

największych polskich poetów Cyprian K. Norwid. Przed 1875 r. emigranci polscy 

ochrzcili tam swe dzieci, zawierali związki małżeńskie, korzystali z ostatniej posługi 

księży pochodzenia włoskiego, irlandzkiego bądź niemieckiego. Zapisy w księgach 

parafialnych są rozproszone, często niedokładne w pisowni łacińskiej i angielskiej.

Najstarsze i najbardziej poprawne dokumenty kościelne Polonii datują się dopiero od 

1875 r„ od założenia przez ks. Józefa Niedzielskiego pierwszej polskiej parafii pod 

wezwaniem św. Kazimierza. Skupiali się przy niej przede wszystkim Polacy oraz Litwini i 

rodziny mieszane polsko-niemieckie, polsko-włoskie, polsko-irlandzkie czy też 

polsko-ruskie. 

Zachowały się w kościele Św. Kazimierza księgi pierwszych w nim chrztów, ślubów 

i zgonów. Członkowie najstarszej Polonii mogą w tych księgach odszukać szczegóły 

swych rodowodów. Dla przykładu podajemy tu niektóre dane odnośnie 28 listopada 1875 

r. Był tu Franciszek Zieliński, syn Franciszka i Pelagii z Orłowskich, rodem z Kurnika, 

woj. poznańskiego, jako rodzice chrzestni zapisani są przez ks. Niedzielskiego — 

Wojciech Orłowski i Aniela Odasz. W dn. 5 grudnia 1875 r. ochrzczony został Marian 

Zieliński, syn Michała i Apolonii, 12 grudnia — Walenty Rybicki, syn Walentego i Joanny 

oraz Leokadia Ruszczyk - córka Ludwika i Elżbiety, 25 grudnia — Helena Agata 

Sobieralska, córka Antoniego i Franciszki Standalskiej z Torunia, również tego dnia — 

Ignacy Kluska, syn Jana i Julii Gierz z Tucholina. W dn. I stycznia 1876 r. ochrzczony 

został Telesfor Sprawa, syn Wawrzyńca i Katarzyny Kujawa, 2 stycznia tegoż roku — 

Adam Śniadała, syn Roberta i Wiktorii Alankiewicz, 20 stycznia — Franciszek 

Zimniewicz, syn Walentego i Józefy Alankiewicz, 23 stycznia — Petronela Maczies, córka 

Macieja i Magdaleny Tomaszewskiej rodem z miejscowości Barzdy na Litwie, w kwietniu 

- Józefa Ostrowska, córka Tomasza Ostrowskiego i Matyldy Hoffman z Przy.-ośla, 21 

maja - Bernard Wilend, syn Jana i Katarzyny Murlaw, oraz Anna Kamieńska, córka Jana i 

Pauliny Borkin, 27 maja — Anna Witkowska, c. Michała i Aleksandry Nowickiej, 4 

czerwca - Józef Chmielewski, syn Ignacego i Marii Reiman z Węgrowca, 18 czerwca Jan 

Podgórski, s. Jana i Marii Adamowicz z Santoki na Litwie, 10 stycznia 1877 r. — Antoni 

Małecki, syn Józefa i Agnieszki z Szafrańskich rodem z Prus Wschodnich, I lipca — Karol 

Zalewski, syn Józefa i Justyny Konrad, 23 stycznia 1884 r. — Franciszka Józefowicz, 

córka Kazimierza i Marii Chylewskiej... Należy zaznaczyć, że pod koniec 19 wieku w 

jednym tylko roku zapisano w parafii ponad 500 chrztów. 

Podajemy też dla zainteresowanych dziesięć pierwszych związków małżeńskich, 

zawartych w kościele św. Kazimierza: 14 maja 1876 r. — Jan Janiszewski z Franciszką 

Wiśniewską, oraz Thomas Wohler z Anną Nowicką, 28 maja — Stanisław Orłowski z 

Pauliną Hoppe, 15 lipca - Michał Woźniak z Emilia Klatt, 16 lipca — Pius Piasecki z 

Franciszką Jabłońską, 23 lipca - Antoni Małecki z wdową po Lewickim Hoppe, 6 sierpnia 
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— Józef Chmielewski z Filomeną Krause, 7 października — Bolesław Tokarski z Elżbietą 

Wysocką, 22 października - Franciszek Hojnacki z Marianną Bułat, I stycznia 1877 r. — 

Jan Grabowski z Rozalią Metlicką. W związku z uczczeniem tej chlubnej rocznicy odbędą 

się tam 7 listopada specjalne uroczystości: msza św. dziękczynna, bankiet w Pol. Domu 

Narodowym Prospect Hall. Wydany też zostanie pamiętnik. Proboszczem parafii jest tam 

obecnie ks. Fr. C. Romanowski a wikariuszem ks. Wincenty Pitkiewicz, obaj rodem z 

Brooklyna. 

Komitet honorowy obchodu stanowią: Jan Arcyszewski, Stefan Drąg, Agata Turbiak, 

Antoni Groszkiewicz, Marian Węglicki, Antonina Wilczewska i Mateusz Widlicki. W 

komitecie wykonawczym pracują: ks. F. C. Romanowski i ks. W. Pitkiewicz, Edward 

Conrad, S. Drąg, Henryk Majewski, Jan Tartas, Helena Anderson, Janina Brown, Gladys 

Conrad, Natalia Kalisz, Julia Osenkowska, Weronika Tartas i Agata Turbiak.

 


