
Parafia św. Marcina w Geneseo, N. D.  
(Gniezno, r. 1882).

 W południowo-wschodnim zakątku North Dakoty, w powiecie Sar-
gent, graniczącym z South Dakota, jest około Lidgerwood osada 
polska Geneseo, zwana także „Gnieznem", z której w marcu r. 1902. 
pisze Andrzej Pokora, co następuje:

  „Nasza osada polska składa się z 32 familii Polaków. Najpier-
wszym i najstarszym osadnikiem tej osady jest Franciszek Wiśniews-
ki, który się tu osiedlił 20 lat temu i przybył tu z Pittsburga, Pa. 
Razem z Wiśniewskim przybył tu Tomasz Nogowski z Buffalo, NY. 
i Jan Baucz z Arcadia, Wis., to są trzej pierwsi osadnicy dzikiej 
puszczy, a za nimi przybywa co rok to więcej.

  Dwadzieścia lat temu nie było żadnego białego człowieka na tych 
stepach, tylko Indyanie. A dzisiaj mamy już dwie koleje żelazne i 
stacje kolejowe co 5 mil. W Geneseo to środek osady polskiej. Mamy 
dość piękny kościół, 34 stopy szeroki i 72 stopy długi, a 18 stóp wyso-
ki z wieża 75 stóp wysoki, postawiony kosztem $3,200, ale księdza 
mamy Niemca, a polski ksiądz dojeżdża do nas 4 razy do roku z Puc-
ka z SD, a za staraniem polskiego ks. Jakuba Wojtowicza założyliśmy 
18 stycznia tego roku Bractwo Bratniej Pomocy pod wezwaniem św. 
Marcina pod Opieka Najsłodszego Serca Jezus.

  Tak długo to było w naszym kościele bardzo mizernie, ale latoś 
sprawiliśmy ławki do kościoła za 500 dolarów, stacje za 50 dolarów, a 
obywatel Jan Baucz dał dzwon za 75 dolarów, to teraz jak się wejdzie 
do kościoła, to tak jakby do raju.

  Okolica nasza jest równa — ziemia jest od stopy do dwóch stóp 
czarna, a potem złota glina; rośnie na tej ziemi najlepsza pszenica i 
len, kartofle, jęczmień, korna, owies i wszystko warzywo, jakie tyl-
ko, kto co wsadzi i wsieje; drzewa to tu nie ma, woda jest tu dobra i 
zdrowa, klimat jest bardzo zdrowy.

  Prócz ks. Wojtowicza z Południowej Dakoty, dojeżdżał do tego 
„Gniezna" w latach 1902—4 ks. Rutowski z Fried. W czerwcu 1904 
ks. Tomasz Grochowski dawał tu sześciodniową misję, podczas której 
143 osoby przystąpiły do sakramentów. Niedługo potem osiadł tu, 
jako stały proboszcz ks. Józef Zieliński. „Polacy tutejsi mają od 160 
do 880 akrów ziemi każdy. Polacy wszyscy razem mają 8740 akrów 
co przeciętnie przypada po 263,75 akra na każdą familię".
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