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  Krótka historia parafii św. Jadwigi w Gary.
   Pamiętnik z okazji poświęcenia nowego kościoła 
  św. Jadwigi w Gary, IN.  CAP at Orchard Lake. 

 Początki parafii św. Jadwigi w Gary, Indiana sięgają do roku 1907, kiedy to 21 lipca nieliczna 
wówczas garstka Polaków w Gary, Indiana zebrała się "Na Piaskach" (dzisiejszy obręb zabudowań 
parafii Św. Jadwigi), by w cienistym, dębowym lasku naradzić się nad założeniem własnej polskiej 
parafii w Gary, Indiana. "Obradowali pod gołym niebem" i w ten mniej więcej sposób powstawały 
wszystkie dawniejsze parafie polskie w Stanach Zjednoczonych.

 Założycielem parafii św. Jadwigi w Gary, Indiana był Ks. Antoni Stachowiak, proboszcz sąsied-
niej parafii w Indiana Harbor. On to dopomagał radami i kierował wszystkimi sprawami. Zaraz 
nazajutrz po owym posiedzeniu zebrano kolektę $150 i tym kapitałem zabrano się do budowy 
kościoła. Takim to funduszem oraz dalszymi kolektami wybudowano skromny kościółek drewnia-
ny, bo do parafii należało podówczas tylko kilkadziesiąt rodzin. Poświęcenie owego kościółka 
odbyło się dnia 4go lipca, 1908 r., a kazanie wygłosił dzisiejszy Ks. Biskup Rhode, podówczas 
będąc jeszcze proboszczem w South Chicago.

 Przez dwa lata spełniał tedy obowiązki duszpasterza w parafii św. Jadwigi Ks. Antoni Stacho-
wiak dojeżdżając raz na tydzień z sąsiedniego miasta Indiana Harbor do Gary, Indiana. Po nim 
przez krótki czas pomagał w parafii Ks. Karpiński.

 Pierwszym stałym proboszczem parafii św. Jadwigi był Ks. Piotr Kahellek, który przybył z 
sąsiedniego Hammond, Indiana, dnia 10 marca, 1909 r., i prowadził parafię z górą 20 lat. On 
to wybudował najpierw w 1910 r. tymczasową szkołę zamieniając ją w roku 1917 na okazały 
gmach szkolny, którego górna część była do dnia dzisiejszego przeznaczona na kościół, zaś dolna 
na klasy szkolne. Kilka lat później, bo 1921 roku wybudował piękną obszerną plebanię, która 
dziś jeszcze jest ozdobą całej polskiej dzielnicy. Ks. Kahellek sprowadził także do parafii Siostry 
Franciszkanki pod wezwaniem Bł. Kunegundy, które z początku mieszkały w szkole aż w 1913 r. 
postarano się dla nich o osobny budynek, dzisiejszy Dom Sióstr Nauczycielek.

 Przez kilka lat z rzędu Ks. prob. Kahellek sprawiał sam osobiście wszystkie prace duszpaster-
skie w parafii, aż w 1913 r. otrzymał pierwszego pomocnika w osobie katechety i wikarego Ks. 
Michała N. Świątkowskiego, dzisiejszego proboszcza tejże parafii. Od tego czasu parafia stale 
posiadała asystentów, czyli pomocników Ks. proboszcza a było ich do dnia dzisiejszego czternastu. 
Oto po kolei ich imiona:
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Ks. Michał N. Świątkowski, Ks. Jan Chylewski, Ks. Alojzy Jarka, Ks. Michał Petzold, Ks. Franciszek 
Libert, Ks. Ludwik Ratajczak, Ks. Stanisław Zjawiński, Ks. Hieronim Walski, Ks. Michał Urbański, 
Ks. Walerian Karcz, Ks. Józef Utaś, Ks. Wacław Karp, Ks. Ludwik Madejczyk, Ks. Józef Dziadowicz, 
O. Flawian Niebiański, Salwatorianin.

 Po ustąpieniu z parafii Ks. Piotra Kahellka w 1929 r., przybywa na jego miejsce pierwszy 
asystent z przed 20 laty, Ks. Michał N. Świątkowski, który w międzyczasie był już proboszczem 
w parafii św. Jacka, Fort Wayne, Indiana a potem w parafii św. Jana Kantego w Rolling Prairie, 
India¬na oraz w parafii św. Stanisława Kostki w Terre Coupe, Indiana.

 Przybycie do parafii ogólnie znanego kapłana i pierwszego wikarego na stanowisko proboszcza 
tejże parafii powitali parafianie z wielkim entuzjazmem. Nowy proboszcz i duszpasterz zabrał 
się także z całym zapałem kapłańskim nad dalszą rozbudową tak wewnętrzną jak i zewnętrzną 
parafii. Przede wszystkiem zajęła go od samego początku myśl wybudowania nowej, odpo- 
wiednej i pięknej świątyni Pańskiej, która by była godnym Domem Bożym i Domem Modlitwy. 
Brak jednak odpowiednich funduszów stał zawsze na przeszkodzie temu pięknemu dziełu.

 Ale parafia św. Jadwigi idąc za przykładem swoich przodków i pierwszych pionierów parafii 
zerwała się do czynu i postanowiła przystąpić do budowy nowego kościoła. Czasy były względnie 
dobre, gdyż ludzie zarabiali nie źle a nowe prace otwierały się z dniem każdym. To też wkrótce 
zawiązał się Komitet Budowy Nowego Kościoła, który na czele z Ks. proboszczem Michałem 
Świątkowskim zabrał; się energicznie do pracy. Zarząd Komitetu Budowy Nowego Kościoła był 
następujący: Hejnowski Kazimierz jako prezes; Ciesielski Wojciech, wice-prezes; Maciejewska 
Marta, kasjerka; Kolan Stanisław, sekretarz; Piekut Władysław, asyst, sekretarza.

 Członkowie zaś Komitetu Budowy Nowego Kościoła byli następujący: Antczak Władysław, 
Bajgrowicz Jan, Dombrowska Kazimiera, Dywan Teresa, Dybaś Józef, Fronczak Michał, Klazura 
Edmund, Lewandowski Władysław, Pinkowski Leor, Pawlak Józef, Rolewicz Michał, Rutkiewicz 
Józef, Subartowicz Adam, Stożek Stanisław, Siemion Józef, Siemion Zofia, Szostek Magdalena, 
Tolpa Władysław, Wasilewski Jan, Wysocki Antoni.

 Ale Ks. proboszcz Michał Świątkowski nie tylko, że stanął na czele Komitetu Budowy, lecz 
także zajął się sam osobiście kierownictwem budowy, przez co zaoszczędził parafii, co najmniej 
połowę kosztów budowy przy normalnych warunkach. To też parafia czuje wielką wdzięczność 
dla swojego Ks. proboszcza, który swoją ofiarą i poświęceniem osobistym zaoszczędził parafii 
tyle niepotrzebnych wydatków. Hojnie pomagali przy budowie niektórzy parafianie tak bezpłatną 
pracą swoją jak i złożeniem wyznaczonego na ten cel podatku budowlanego. Zaś księża asystenci 
jak Ks. Ludwik Madejczyk, Ks. Jozef Dziadowicz i Ojciec Flawian Niebiański stali dzielnie u boku 
księdza proboszcza pomagając mu wszelkimi sposobami. Osobistym swym staraniem uzyskał 
Ks. proboszcz bardzo niską cene za cegłę i cement a żelazo do całej budowy otrzymał prawie, 
że za darmo od Carnegie-Illinois Steel Company w Gary, Indiana. Gdy dwa lata temu, dnia 10 
listopada, 1940 r. zakładano Kamień Węgielny pod nowy kościół nie myślano, że budowa po- 
trwa aż dwa lata. Stanęły bowiem na przeszkodzie do rychlejszego ukończenia kościoła obecna 
wojna i z nią połączone braki budulcowe. Ale pomimo tych wszystkich trudności kościół został 
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szczęśliwie ukończony a dzisiaj stoi przed oczyma naszymi wspaniała Świątynia Pańska, będąca 
najpiękniejsza w tutejszej okolicy a nawet Polonii sąsiedniej. Naprawdę dobrze się spisał nasz 
obecny Ks. proboszcz Michał Śwątkowsk zostawając parafii i jego następcom tak przepiękną 
Świątynię Bożą, która będzie chlubą i pamiątką potomnym po wieczne czasy.


