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 Polacy w mieście Camden—mieszkają już od drugiej połowy wieku minionego, ale dopie-
ro w ostatniej wieku tego ćwierci spotykamy się częściej z nazwiskami polskimi w Camden, w 
rozmaitych zapiskach i wspomnieniach, z miastem i Stanem naszym związanych. Z najdawniej- 
szych naszych wspomnień notujemy następujące:
 Przyjechał tu w r. 1872 Stanisław Urban, mający lat dwadzieścia, wraz z bratem Janem; razem 
z nimi przyjechali: Walenty Pepeta, Wincenty Grembocki i Andrzej Szczechowski; w tymże czasie 
przyjechały rodziny Wojciecha Jóźwiaka, Kazimierza Grembowskiego i Józefa Hyski. Rychło też 
przybyli inni; niektórych nazwiska w dalszym ciągu tej pracy podajemy, o ile zdołaliśmy je odszukać 
w różnych zapiskach lub też otrzymaliśmy je z opowiadań najstarszych tutejszych osadników.
 W r. 1873 przyjechał tu Stanisław Urban, ojciec poprzednich, oraz ośmiu innych rodzin polskich. 
Osiedli wtedy Polacy i mieszkali przeważnie u zbiegu ulic Kaighn i Broadway. Niedługo później 
obliczano w Camden ogółem 83 rodzin polskich. Wielu bardzo z wyżej wymienionych uchodziło 
do Ameryki przed prusacką służbą wojskową, podówczas bardzo ciężką i długą. Były to czasy tuż 
po wojnie Francusko-Pruskiej, czasy wielkiego prześladowania polskości i katolicyzmu („Kultur-
kampf").
 Mniej więcej od r. 1875, mamy tu już stałych osadników polskich, zatrudnionych w miejscowych 
zakładach fabrycznych. Jeździli oni do kościoła do Filadelfii, do Parafii Św. Wawrzyńca, oraz do 
Jezuitów, kościoła p. w. Św. Józefa, we Willing's Alley, pomiędzy Trzecią Ul. a Walnut, a że Księża 
Jezuici miewali już wtedy misjonarzy polskich, więc ci księża dojeżdżali też od czasu do czasu do 
Camden, by o ile możności zaspakajać potrzeby religijne tutejszych Polaków. W Camden chadzali 
Polacy do kościoła Najśw. Marii Panny, dzisiejszej Katedry naszej, założonego w r. 1864, oraz do 
kościoła ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, znajdującego się przy Spruce Ul., a założonego w r. 1878.
 Prócz wymienionych, w księgach naszych i w najstarszych zapiskach, znajdujemy następujące 
nazwiska Rodaków tutejszych, które tu powtarzamy dla utrwalenia w potomnych pamięci ich prac 
dla dobra naszej Parafii: Stanisław Łuboński, Józef Wojtkowiak, Józef Kownacki, Józef Duchniec-
ki, Wincenty Michalak, Walenty Pepeta, Wojciech Mazur, Jakób Słomkowski, Walenty Meksa, 
Jan Różycki, Stanisław Urban, Michał Silski (marszałek kościelny za Ks. Barańskiego i za Ks. 
Tarnowskiego), Maksymiljan Jarosz, Maciej Siuda, Jan Grajek (również marszałek kościelny za 
Ks. Barańskiego), Paweł Rukowski, Teodor Walter, Stanisław Różański, Franciszek Ligocki, Józef 
Kraczyk, Adam Busz, Walenty Budzyński, Marcin Jelonek, Ignacy Kowalczyk, Stefan Pierzyński, 
Jan Radomski, Jan Siuda, Jan Albert, Edward Wolf, Jakób Grajek, Rodzina Derowskich i pani L. 
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Szkemo, oraz inni, o których też wzmianki znajdzie tu Czytelnik w dalszej części opowiadania.
 Przybywało tu Polaków stale, jednakże długo bardzo czuli się odosobnieni i samotni. Nie wiedzieli 
często sami o sobie: trudno im było schodzić się, bo mieszkali rozrzuceni na sporej miasta prz-
estrzeni. Z czasem dopiero zaczęła się skupiać liczba naszych coraz większa na południowej stronie 
miasta, a wtedy zaczęto myśleć o wytworzeniu jakiejś spójni, jakiejś łączności, między rodakami. 
Za przykładem Polaków w Filadelfii i w innych miejscowościach większych —zorganizowano tu 
w r. 1887 Towarzystwo Św. Józefa, które przez szereg lat było główną ostoją polskości w Camden 
i okolicy.
 Bardzo ciężko dawał się odczuć rodakom brak własnego kościoła katolickiego, niemożność 
zaspakajania potrzeb religijnych pobożnemu naszemu ludowi była bardzo przykra, tęsknota do pol-
skiej służby Bożej, polskiej wspólnej modlitwy pod przewodnictwem kapłana-rodaka była wielka i 
powszechna. Długo widać —pragnienia te nie mogły być spełnione, bo dopiero w r. 1890 wyłania się 
myśl pośród członków Towarzystwa św. Józefa, by przecie podjąć zabiegi i prace, dla stworzenia w 
Camden własnej Parafii. Więc grono dobrze myślących zacnych ludzi zaczęło schodzić się prywatnie, 
a uradzać — to u S. Lubońskiego, to u J. Wojtkowiaka, zastanawiano się nad sposobami podjęcia 
owych starań w sposób skuteczny. Z czasem coraz więcej zbierało się naszych, tedy trzeba się było 
jakoś zorganizować; obrano, więc przewodni komitet, a na każdym zebraniu, które odbywały się, 
co tygodnia zbierano składki i ofiary na potrzeby przyszłej Parafii; wreszcie nawet opodatkowano 
wszystkie rodziny po 50c miesięcznie na tenże cel. Protokoły ze zebrań owych przechowane są do 
dziś dnia w naszym Urzędzie Parafialnym. Jak ochotnie i gorliwie zabierano się do tej pracy, dowodzi 
n. p. szczegół taki, że na pierwszym zaraz posiedzeniu, na którym było zaledwie trzydziestu rodaków, 
złożono na przyszłą parafię blisko dwieście trzydzieści dolarów. Na drugim posiedzeniu, niedługo 
potem, złożono znowu dwieście dolarów, a Tow. Św. Józefa dało samo sto dolarów od siebie na kupno 
gruntu pod przyszły kościół. Odtąd stale, co tygodnia odbywały się zebrania i zbierano składki, nie 
zawsze takie obfite, jak pierwsze, ale w każdym razie groszy w kasie Komitetu przybywało stale. 
Ludzie nasi pracowali wtedy w lejarniach i garbarniach miejscowych, we fabrykach przetworów 
wełny, w "International Nickel Works", a wreszcie wielu jeździło na robotę do Filadelfii, do tam-
tejszych cukrowni i do innych fabryk. Zarobki były rozmaite; bywały czasy dobre i jeszcze lepsze, 
bywały znowu i bardzo ciężkie okresy przesileń ekonomicznych, w ciągu, których wraz z całym 
krajem "klepaliśmy biedę”.
 Wielu stąd należało zrazu do Towarzystw polskich we Filadelfii, n. p. do Zjednoczenia Polskiego 
Rzymsko Katolickiego, do Związku Narodowego Polskiego i innych: z czasem dopiero powstawały 
tu nasze własne Towarzystwa i Organizacje, więc już nie było trzeba jeździć "za granicę" i nasi 
poprzenosili się do własnych Towarzystw.
 W czerwcu r. 1891 zakupiono pierwszy kawałek gruntu dla przyszłej Parafii: było to pięć lot u 
zbiegu ulic Kaighn i Mt. Ephraim Ave. Zajmował się temi czasy najżyczliwiej Polakami w Camden 
Ks. Łabuziński, który dojeżdżał tu z Mill Creek, Pa. Służył radą i zachętą; miewał tu od czasu do 
czasu nauki polskie i słuchał spowiedzi rodaków w starym kościele ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła. 
Polacy tutejsi byliby chcieli, ażeby Ks. Łabuziński przeniósł się do nich na stałe i został proboszczem 
tutejszej Parafii polskiej, którą miano utworzyć, lecz Ks. Łabuziński wymagał stanowczo, ażeby 
naprzód wypłacono grunt pod przyszły kościół —tak, aby mógł przystąpić do jego budowy, a do 
tego—niestety—na razie jeszcze było dość daleko.
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 Kiedy Komitet, jak wyżej wspomniano, zakupił ów grunt pierwszy, udał się też do Trenton, do 
Ks. Biskupa O'Farrella, z prośbą o wyznaczenie dla Polaków kakamdeńskich kapłana: Ks. Biskup 
życzliwie przyjął ten komitet, a wnet potem polecił udać się do Camden Ks. Stefanowi Szymanows-
kiemu. Jednakże Ks. Szymanowski bawił tu krótko, bo już po ośmiu miesiącach Ks. Biskup przeniósł 
go do Perth Amboy, gdzie o wiele większa podówczas kolonia polska, lepiej przygotowana, lepsze 
też rokowała widoki i naglejsze przedstawiała potrzeby zajęcia się nią.
 Więc Polacy w Camden zostali bez księdza. Nie mógł na to na razie poradzić ani Ks. Biskup, 
choć dobrze usposobiony do tutejszej Polonii, gdyż księży polskich podówczas brak był wszędzie 
wielki. Przez dwa lata prawie nie mieliśmy stałego kapłana własnego i znów tylko dojeżdżał od 
czasu do czasu, n. p. by wysłuchać Polaków spowiedzi wielkanocnej—Ks. Łabuziński z Mili Creek i 
znowu Polacy tutejsi próbowali go namówić, by objął Parafię Św. Józefa; Ks. Biskup nawet zgadzał 
się na to, ale Ks. Łabuziński nie mógł się zdecydować. Dopiero w r. 1893, przybył do nas Ks. Feliks 
Szulborski z Baltimore, człowiek młody i pełen najlepszych chęci, lecz niestety—bardzo słabego 
zdrowia; pomagali mu chwilowo Ks. Młynarczyk i Ks. Dynia, oraz inni księża z Filadelfii, żaden 
z nich jednak nie zabawił tu dłużej, a Ks. F. Szulborski sam pracy parafialnej we warunkach nader 
trudnych podołać nie mógł, coraz gorzej zapadał na zdrowiu i zmarł już w r. 1894.
 W tymże roku 1894 zmarł Ks. Biskup O'Farrell, a jego następcą—jako Ordynariusz Trentonu 
został Ks. Biskup James McFaul. W tymże czasie przeniósł się do Diecezji Trentońskiej były pro-
boszcz parafii Św. Stanisława B. i M. w Filadelfii, Ks. Michał Barański, on też został zamianowany 
Proboszczem naszej Parafii Św. Józefa. Nabożeństwa polskie odbywały się podówczas w sali piib-
licznej, wynajmowanej w budynku, mieszczącym się przy ul. Broadway, powyżej Kaighn Ave.
 Ks. Proboszcz Barański umyślił wraz z Komitetem zbudować nareszcie własny i trwały kościół 
polski, więc uzyskawszy ku temu pozwolenie władzy diecezjalnej, zabrał się do przygo- towań 
potrzebnych. Grunt, jaki Parafia była zakupiła z samego początku uznał Ks. Barański za nieodpow-
iedni, był on za mały, a za drogi, zatem sprzedał go korzystnie za zgodą Komitetu i za Ks. Biskupa 
aprobatą, a zakupił miejsce znacznie większe, jakkolwiek wówczas bardzo zaniedbane i opuszczone: 
jest to właśnie miejsce, gdzie dziś się znajdują nasze budynki i obejścia parafialne, u zbiegu ulic 
Liberty i 10-ej. Część lot, tam nabytych, Ks. Proboszcz Barański odsprzedał osobom chętnym do 
osiedlenia się w pobliżu przyszłego kościoła, jedenaście zaś lot odstąpił Parafii Św. Józefa; tam, 
więc przystąpiono do budowy kościelnego budynku: sami parafianie pomagali przy robotach, które 
skończono w r. 1895.
 Dzień poświęcenia kościoła naszego był dniem wielkiej uroczystości dla Polonii miejscowej i dla 
całego miasta: urządzono wspaniały i olbrzymi pochód, w którym wzięły udział polskie Towarzyst-
wa miejscowe i z Filadelfii; wyróżnili się pięknie nasi barwni Ułani Św. Michała; przybyły też To-
warzystwa z okolic i z dalszych nawet osiedli. Poświęcenia świątyni dokonał Ks. Biskup McFaul z 
Trentonu. Kościół zbudowano z kamienia: na pierwszym piętrze budynku, w rozległej hali urządzono 
kościół, do którego przeniesiono nasz stary ołtarz z pierwszego kościółka w sali na Broadway'u, 
a na parterze urządzono kilka sal szkolnych. Koszt tej budowy wyniósł z górą $15,000.00, jak na 
skromne początki—suma to była dość spora.
 W szkole naszej uczył naprzód nauczyciel świecki, p. Trawiński, a pomagał mu pierwszy nasz 
organista, p. Fiust. Ks. Proboszcz Barański sprowadził wnet do szkoły naszej dwie Siostry Nazare-
tanki, które prowadziły szkołę tę dwa lata, po nich nastały u nas Siostry Felicjanki, które prowadzą 
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do dziś szkołę naszą.
 W naszym Komitecie parafialnym byli czynni w okresie budowy kościoła—za Ks. Michała 
Barańskiego—następujący obywatele: Stanisław Urban i Walenty Meksa—trustysi, oraz Feliks 
Jarosz, Wojciech Mazur, Józef Duchnicki i Józef Wojtkowiak.
 W r. 1900 Ks. Biskup McFaul wizytował urzędowo Parafię naszą, z czego zapiski posiadamy w 
księgach parafialnych. W tymże roku opuścił Parafię św. Józefa Ks. Proboszcz Barański, zrezygnował 
ze stanowiska, a nastąpił po nim zamianowany w dniu 3go marca wyżej rzeczonego roku, 1900-go 
— Ks. Maciej Tarnowski.
 Za włodarstwa Ks. Macieja Tarnowskiego dokupiono więcej lot dla Parafii; zbudowano też w tym 
czasie plebanię opodal kościoła, której budowy koszt wynosił $3,578.00. Parafia Św. Józefa liczyła 
wówczas, to jest na początku wieku XX-go, około 500 rodzin; w szkole mieliśmy około trzystu 
dzieci, które uczyło sześć nauczycielek ze Zgromadzenia SS. Felicjanek. Parafia rozwijała się stale 
i pomyślnie, jakkolwiek były w tym czasie pewne malkontentacje i chwilowe niepokoje, które—na 
szczęście—wnet przeminęły. Ks. Maciej Tarnowski zarządzał Parafią Św. Józefa przez lat dziesięć 
i tutaj w r. 1910 zakończył życie; spoczywa pochowany na Cmentarzu "Calvary".
 Krótko tylko pozostawał pośród nas jego następca Ks. Jan Supiński, a już w r. 1911 został 
zamianowany Proboszczem par. św. Józefa ks. Stefan Wierzyński, trwale zasłużony dla kam-
deńskiej Polonii i parafii. Ks. S. Wierzyński był człowiekiem niezmiernie przedsiębiorczym, en-
ergicznym, zawsze czynny w pracach pożytecznych — iście niestrudzonym. Za jego czasów, oraz 
jego inicjatywą został wzniesiony wielki nasz kościół, piękny i okazały, którego potrzebę wska- 
zywał już od lat kilku stały i szybki wzrost parafii, oraz polskiego osiedla w Camden. Budowa kościoła 
tego, podług projektu architekta George T. Lovett'a, trwała w ciągu lat 1913-1914, a poświęcenie 
świątyni nowej było do dziś niezapomnianą uroczystością, która sprowadziła do Camden wielką 
liczbę duchowieństwa i rodaków z sąsiednich miast i osad polskich. Poświęcenia kościoła dokonał 
Ks. Biskup McFaul z Trenton, który przy tym bardzo pięknie i serdecznie przemówił do tysiącznych 
tłumów wiernych Polaków i obcoplemiennych katolików, oddając wielkie uznanie ofiarności i przy-
wiązaniu do Kościoła i Wiary świętej ludu polskiego. Stary budynek po-kościelny przerobiono na 
szkołę, a później salę przestronną w nim urządzono.
 W r. 1917 Ks. Proboszcz Wierzyński wraz z Komitetem postanowił, za aprobatą Ks. Biskupa 
Walsha, następcy zmarłego w r. 1917 Ks. Biskupa McFaul'a, zbudować nowy gmach szkolny, jakkol-
wiek, bowiem po zbudowaniu nowego kościoła, budynek pierwszy oddano na użytek szkoły, jednak 
okazywał się on z roku na rok za ciasny—tak wiele wówczas dziatwy garnęło się do tej polskiej szkoły 
parafialnej. Przystąpiono, zatem do budowy nowej szkoły; budynek miał zrazu być dwupiętrowy tylko, 
lecz wobec szybkiego wzrostu Parafii i szkoły parafialnej, oraz myśląc o przyszłości, postanowiono 
raczej zbudować budynek trzypiętrowy —i tak się stało. Dnia 5-go września, 1920 r. Ks. Biskup Walsh 
dokonał uroczystego poświęcenia nowej szkoły. Kosztowała ona z górą $60,000.00; jest to budynek 
nowocześnie urządzony, zapewne więc jeszcze przez długie lata służyć nam będzie. Zrazu na trzecim 
piętrze mieściła się sala wielka, później i to trzecie piętro użyto na sale szkolne, a sale w dawnym 
po-kościelnym budynku urządzono na (górnym piętrze, gdzie niegdyś był kościół, na dolnym zaś 
urządzono lokale dla Towarzystw na ich posiedzenia, oraz na różne mniejsze zebrania. Parafii naszej 
wiodło się podówczas już bardzo dobrze, czego dowodem to, że nawet pożyczała ona pieniądze innym 
polskim parafiom początkującym, jak świadczą zapiski parafialne, do dziś zachowane.
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 W r. 1923 Ks. Proboszcz S. Wierzyński postanowił przystąpić do malowania kościoła, poczyniono 
zatem potrzebne jeszcze poprawki, a następnie odmalowano wnętrze w sposób wysoce artystyczny: 
kosztowało to $15,000.00 i uświetniło wspaniale świątynię naszą, której wnętrze przedstawia się 
niezmiernie bogato, a harmonijnie zarazem. Było to już ostatnie dzieło, dokonane w Parafii naszej przez 
Ks. Stefana Wierzyńskiego: zamknął on oczy na zawsze w r. 1925, a pogrzeb jego był manifestacją 
wielkiej czci i przywiązania, jakie tu doń żywili rodacy-parafianie: udział Duchowieństwa, polskiego 
i obcego, był bardzo liczny, a pogrzeb wspaniały był godnym uwieńczeniem zasług czcigodnego 
Kapłana, którego ciało złożono na "Calvary" Cmentarzu. Zwłoki ś. p. Ks. Stefana Wierzyńskiego 
mają być w najbliższym czasie przeniesione na Cmentarz Polski p. w. Św. Józefa.
 Po Ks. Stefanie Wierzyńskim nastąpił — jako Proboszcz Parafji naszej— Ks. Franciszek Czernecki, 
kapłan, od lat już wówczas pracujący w Diecezji Trentońskiej. Rychło po jego nastaniu wzniesiono 
w kościele naszym wielki i wspaniały ołtarz główny, zbudowany kosztem $8,000.00; pokryto ten 
wydatek częściowo ze zapisu śp. ks. Stefana Wierzyńskiego, który na ten cel przeznaczył z osobistych 
swych pieniędzy sumę $3,000.00, a resztę złożyli hojni parafianie. Dobry i zapobiegliwy gospodarz, 
był Ks. Franciszek Czernecki stróżem pilnym mienia parafialnego, toteż za jego czasu zaprowadzono 
przeróżne poprawki i przeróbki potrzebne—w kościele, w szkole i na plebanii, zaprowadzono n. p. 
centralne ogrzewanie, wyłożono podłogi gumowymi chodnikami i t. p. Ks. Czernecki był bardzo 
pracowitym, a w pracy tej silnie nadwyrężył zdrowie, które tak szybko podupadać zaczęło, że w r. 
1934 udać się musiał na dłuższy wypoczynek, a następnie nawet zupełnie zrezygnował z probost-
wa; przebywał nadal to w uzdrowiskach, to u znajomych księży, gdzie nie miał ciężkich prac, ni 
odpowiedzialności, ni stałych obowiązków do wykonywania. Administratorem Parafii naszej był w 
tym czasie Ks. Wikary Wojciech Tomaszewski.
 Pod koniec r. 1934 został zamianowany Proboszczem Parafii Św. Józefa Ks. Prałat Artur B. 
Streński, dotychczasowy Proboszcz Parafii Św. Jadwigi w Trenton i Konsultor Diecezji Trentońskiej.
 Włodarstwo Ks. Prałata Streńskiego przypada nam na czasy najnowsze, które w Parafii Św. 
Józefa znaczą się wielkim rozkwitem; teraz też właśnie, w r. 1942 Parafia nasza święci swój Złoty 
Jubileusz.
 W ostatnich już latach, w r. 1938, Camden zostało siedzibą odrębnej Diecezji, a Ks. Prałat Artur 
Streński jest obecnie tej tu naszej Diecezji Konsultorem i jednym z najwybitniejszych kapłanów. 
W ciągu kilku lat swej gospodarki Ks. Prałat wspaniale odnowił naszą świątynię, w której piękne 
malatury odświeżono nadzwyczaj udatnie, nadto zaprowadzono w kościele rozmaite ulepszenia 
i przebudowy, dodano nowe konfesjonały, przebudowano wielkie drzwi frontowe i odmieniono 
kruchtę, a w kościele ustawiono inaczej ambonę, uzyskując lepsze warunki akustyczne, wreszcie 
dano nowy organ elektro-pneumatyczny od firmy J. Gergera z Filadelfii. Równocześnie odnowiono 
salę wielką, zaprowadzono też potrzebne naprawy i ulepszenia w szkole. Jedną z pierwszych prac 
X. Prałata Streńskiego była przebudowa plebanii.  Była ona za ciasna, więc rozbudował ją Ks. Prałat 
w sposób niezmiernie pomysłowy i oryginalny: mianowicie dobudowano do dawnego budynku dwa 
piętra od strony kościoła, a pod podwórzem, pod ziemią, urządzono rozległe sale, dla których ob-
myślono i urządzono specjalne sposoby oświetlenia i ogrzania; sale te są przeznaczone na zebrania 
dla Bractw i Towarzystw, na biesiady i wieczerze wspólne itp. Znakomite to wyzyskanie miejsca 
okazało się wysoce ekonomiczne, bo kupienie nowego gruntu, dziś po cenach wygórowanych, 
burzenie stojących na nim domów i dopieroż budowa nowych — kosztowałaby nierównie więcej; 
tak—jak jest, kosztem niewielkim, Parafia nasza posiadła liczne, rozległe ubikacje dla Towarzystw, 
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a plebanię okazałą i przestronną, odpowiednią dla swej wielkości i potrzeb, oraz dla trzech, obecnie 
pracujących w niej księży.
 Jedną z najpiękniejszych stron działalności obecnego naszego Ks. Proboszcza—jest zajmowan-
ie się szkołą i uczącą się młodzieżą. Na dawniejszych swo¬ich stanowiskach również Ks. Prałat 
Streński ze szczególniejszym zamiłowaniem zajmował się uprzystępnieniem oświaty i nauki, 
zakładał więc wyższe stopnie szkolne przy szkołach polskich parafialnych, tak n. p. w Trenton w 
Parafii Św. Jadwigi, gdzie Ks. Prałat Streński był przez lat dziesięć proboszczem, założył szkołę 
średnią, jemu swe istnienie zawdzięczającą i do dziś dnia pożytecznie służącą. Toż samo zrobił i u 
nas, a pozyskawszy odpowiednie siły nauczycielskie od SS. Felicjanek, założył Ks. Prałat—polską 
szkołę wyższą, średnią, przy parafialnej i oto już dziś mamy w tej szkole dwa lata kursów wyższych, 
doskonale prosperujące i jak najpomyślniej zapowiadające na przyszłość. Jest to znakomita rzecz, 
a jedna z najważniejszych, zdziałanych przez Ks. Prałata Streńskiego w naszej Parafii: znamionuje 
ona rzeczywisty postęp oświatowy i kulturalny w naszym osiedlu.
 Wreszcie z czasów ostatnich—jeszcze jedną nowość ważną wzmiankować musimy. Oto za 
inicjatywą i staraniem Ks. Prałata Streńskiego, a za aprobatą Ks. Biskupa M. E. Kiley, Ordynarjusza 
Trentońskiego, założony został w r. 1936 Cmentarz Polski w pobliżu Camden, w miejscowości uroczej, 
zwanej Chews Landing, w Gloucester Township: zakupiono tam trzydzieści dwa akrów gruntu, który 
przepięknie, malowniczo rozplanowano i urządzono: obecnie do naszego Cmentarza prowadzą już 
doskonałe drogi i chodniki, a otoczenie całe przedstawia się — prześlicznie. Jest to jedyny polski 
Cmentarz w rozległej okolicy, a z pewnością jeden z najpiękniej położonych—w Diecezji.
 O rozlicznych polach działań religijnych, społecznych i narodowych, jakich pod kierownictwem 
i przewodem naszego znakomitego Pasterza, Parafia Św. Józefa jest obecnie ogniskiem—niezmiernie 
silnym, promieniującym dobroczynnie na całą osadę polską, tutejszą i sąsiednie.
 W zebraniu dawniejszych szczegółów niniejszej Historii Parafii Św. Józefa pomogli nam opowi-
adaniami swymi następujący najstarsi dziś naszego osiedla Rodacy i Rodaczki: pani Małgorzata Siuda, 
pani Pelagia Gapińska, pani Marianna Zawistowska, p. Michał Silski, p. Józef Pepeta (marszałek 
kościelny za Ks. Prob. Barańskiego), p. Jan Drain, p. Piotr Drain, p. Jakób Grajek i p. Albert Siuda.
 W jednym z niewielkich pamiętników, wydanych za czasów śp. ks. S. Wierzyńskiego, znajdu-
jemy spis założycieli i pierwszych parafian naszych; idąc za głosem tego—zapewne uzasadnionego 
uznania, spis ten poniżej—na tem trwalsze upamiętnienie—przytaczamy jak następuje: 
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Azbert Jan 
Barczak Wojciech 
Bitner Jakób 
Bonkowski Jan 
Brzuszkiewicz Jan 
Buczkowski Walenty 
Budzyński Franciszek 
Budzyński Michał
Budzyński Walenty 
Burzyński Piotr 
Busz Adam 
Busz Mikołaj 
Cerkaski Jan 
Cichocki Franciszek 
Czerniak Franciszek 
Dera Franciszek 
Dera Stanisław 
Duchnicki Józef 
Fijalski Jan 
Firanek Stanisław 
Foremny Jan 
Furmanek Ignacy 
Gabała Andrzej 
Grajber Szczepan 
Grajek Andrzej 
Grajek Jakób 
Grzybowski Franciszek 
Harczyński Antoni 
Harczyński Franciszek 
Hartka Ignacy 
Jagodziński Antoni 
Jakóbczak Michał 
Jakubowski Bernard 
Janiszewski Michał 
Jankowski Walenty 
Janowicz Stanisław 
Januszewski Władysław 
Jaroch Feliks 
Jaroch Maksymiljan 
Jaskulski Andrzej 
Jaworski Franciszek 
Jelonek Franciszek 
Jelonek Jan 
Jelonek Marcin 

Kasperski Adam 
Knast Stanisław 
Knast Teofil 
Kocimski Antoni 
Komnacki Józef 
Konopka Marjanna 
Kopeć Kazimierz 
Korcz Jakób 
Korcz Michał 
Korytowski Tomasz 
Kowalczyk Ignacy 
Kowaleski Jan 
Kowalski Wojciech 
Kraczyk Józef 
Król Mikołaj 
Leszczykowski Fabjan 
Luboński Szczepan 
Maciejewski Stanisław 
Makurat Józef
Maliński Franciszek 
Małachowski Narcyz 
Markowski Józef 
Mazur Józef 
Mazur Wojciech 
Meksa Jan
Meksa Walenty 
Michalak Wincenty 
Mikołajczyk Stanisław 
Molik Walenty 
Mroczkowski Michał 
Nawrot Antoni 
Nowak Jan 
Nowak Michał 
Nowakowski Antoni 
Olejniczak Jakób 
Olejniczak Tomasz 
Orzechowski Ignacy 
Orzechowski Michał 
Owalisz Marcin 
Palubiński Wojciech 
Pepeta Jan 
Pierzyński Andrzej 
Pierzyński Szczepan 
Pojat Ignacy 
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 Wszystkim żyjącym wyrażamy z tego miejsca wdzięczność należną i uzna¬nie, a za tych, którzy 
już do Boga odeszli—po zapłatę swych trudów—wiekuistą, ślemy modły szczere, aby ich Bóg do 
Swej chwały jak najrychlej przypuścić raczył. Wszystkim starszym Działaczom Parafii Św. Józefa, 
wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy nieraz wśród bardzo ciężkich okoliczności i trudnych 
warunków trwali przy kościele swym, przywiązani doń serdecznie, wszystkim im cześć głęboką 
składamy i za przykład ich piękny, za wzór do naśladowania—młodszym stawiamy pokoleniom. 

Dr. Karol Wachtl.

Przyborski Jan 
Radomski Jan 
Radziej Chryzostom 
Rajter Jan 
Rajter Karol 
Rajter Krystjan
Rakowski Paweł 
Rojewski Edward 
Różański Stanisław Silski Michał
Różycki Jan 
Rumiński Wawrzyniec 
Siuda Maciej 
Skiciński Józef 
Słomkowski Walery 
Sorbicki Ignacy 
Spychała Jan
Stachowiak Marcin 
Stelmaszek Wojciech 
Stoiński Franciszek 
Szalagiewicz Szczepan 
Szalkowski Jan 
Szczechowski Andrzej 
Szczęsny Wacław 
Szulczewski Antoni
Szwak Franciszek 
Szymborski Józef 
 Szyszewski Szczepan 

Śmiglewski Andrzej 
Tokarski Józef 
Trawiński Adam 
Urban Stanisław 
Urbański Władysław 
Waligórski Michał 
Waligórski Walenty 
Walter Jadwiga 
Walter Teodor 
Wesołowski Antoni 
Wilgocki Władysław 
Wiliński Jan 
Witkowiak Jan 
Witkowski Franciszek 
Witucki Michał 
Włodarczyk Stanisław 
Wojtkowiak Andrzej 
Wojtkowiak Jan 
Wojtkowiak Józef 
Wojtkowiak Wojciech 
Woźniak Franciszek 
Wyruchowski Piotr 
Wyżykowski Andrzej 
Zając Wojciech 
Zawojski Jan 
Żmudziński Antoni 


