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  Parafia św. Jana Chrzciciela w Princeton, WI.
  Historya Polska w Ameryce, X. W. Kruszka, T. VIII,  
  s. 38-42. CAP at Orchard Lake.   

 W powiecie Green Lake, tak nazwanym od jeziora, którego woda jest barwy zielonej 
(green), w miasteczku Princeton nad spławną rzeka Fox w dominującym nad okolicą położe-
niu wznosi się wielka i wspaniała świątynia Pańska, z kamieni i cegieł murowana, z wysoką, 
rzekłbyś niebotyczną wieżyca w stylu gotyckim. Jest to kościół groszem polskim zbudowany 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. A co najwięcej uroku i ozdoby tej najwspanialszej 
w całym Princeton budowli przysparza jest to, że nie ma na niej ani centa długu. Kościół 
bez długu — czysty jak kryształ. Z tego względu wspanialej się przedstawia niż wszystkie 
świątynie po wielkich miastach w Chicago i Milwaukee.
 Polacy zaczęli tu się osiedlać około 1870 roku, a z początkiem 1875 zorganizowali się 
w parafię za duszpasterstwa niejakiego ks. Spechta, który od lutego do września tegoż roku 
ich potrzeby duchowne zaopatrywał. Wybudowali na początek mały drewniany kościółek, 
który do dziś dnia stoi i służy obecnie siostrom zakonnym za mieszkanie. Od września r. 
1875 duszpasterzował tu ks. January Czarnowski aż do lipca 1877 po nim ks. Adam Bukow-
ski przez dwa miesiące; następnie ks. Jan Furtowski od lipca do grudnia roku 1879. Dłużej 
rządził ks. Klem. Rogoziński, bo od grudnia 1879 do czerwca 1884. Jego też staraniem stanęła 
wygodna, murowana plebania. Nastąpił ks. E. Słowikowski, który był tu proboszczem od 
czerwca r. 1884 do września 1886. Na wiosnę 1887 przysłano tu ks. Wiktora Zaręcznego, 
który tu zaczął planować budowę nowego kościoła, ale niebawem opuścił parafię i udał się 
na daleki Wschód. Budową i wykończeniem wspaniałej tej świątyni, która dziś jest ozdoba 
miasta Princeton i całej okolicy, zajął się następca jego ks. Kwiryn Zieliński, który w Princ-
eton pracował aż do roku 1892, kiedy ustąpił z tego posterunku.
 Następcą ks. Zielińskiego był Szlązak, poczciwy ks. Ryszard Frank, od stycznia 1892 aż 
do swojej śmierci dnia 21 października tegoż roku 1892. Jego śmierć, a raczej przyczyna tejże, 
jest dotychczas gęstą mgłą tajemniczości osłonięta. Jego śmierć była nagłą — znaleziono go 
nieżywego przed kościołem, ale czy naturalną czy gwałtowną, w tym tajemnica. Obywatele 
z Princeton i sąsiedniego Ripon, gdzie go także znano i wielce poważano, nie umieją sobie 
zagadkowej śmierci jego wytłomaczyć. Jego zwłoki leżą na cmentarzu niedaleko kościoła. 
Przebudował i urządził stary kościół na mieszkanie dla sióstr nauczycielek, do kościoła 
posprawiał własnym kosztem drogich kielichów i szat kościelnych i — co najważniejsza — 
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spłacił wszys¬tek dług ciążący na dopiero, co zbudowanym kościele.
 Po śmierci ks. Franka zarządzał parana ks. J. B. Froelich przez krótki czas, aż do 10 
grudnia 1892. Dnia 15 grudnia objął probostwo ks. W. Lebiecki i wytrwał na tem trudnem 
stanowisku aż do stycznia 1894, poczym przez dalsze dwa lata z rożnem powodzeniem 
ks. A. Łopato, Litwin, rządził aż do lutego roku 1896. Po nim Szlązak, sławny muzyk, ks. 
L.Starościk, krewny śp. ks. Franka, przeszło rok w Princeton wysiedział.
 W roku 1897 ks. biskup Messmer przysłał do Princeton powtórnie ks. Zielińskiego, 
wbrew woli niektórych parafian. Całe dwa lata swojego powtórnego w Princeton pobytu 
(1897—1899) borykał się ustawicznie z przeciwna partią. Ks. biskup roku 1899 przesadził 
ks. Zielińskiego do Antigo, a na jego miejsce dał do Princeton ks. S. Woźnego.
 Ks. S. Woźny, objąwszy parafię w końcu września roku 1899 oświadczył, że wszystkich 
będzie równo traktował. Partia niezadowolonych z czasem znikła i stopniała, jak kupa śniegu 
na wiosnę.
 Do szkoły polskiej w Princeton, urządzonej w bezmencie kościoła, uczęszcza w najlepszym 
razie około 150 dzieci, których uczą trzy Siostry Franciszkanki.
 Ks. Zygmunt Woźny urodzony roku 1860 w Galicji, studiował w Wadowicach, w Krakowie, 
w Wiedniu, a teologię w Belgii, w Lowanium, gdzie święcenia otrzymał od biskupa Gross 
w roku 1885. W tym samym roku, w sierpniu, przybył do Ameryki. Pracował w Kansas w 
diecezji Leavenworth 1 rok, potem w La Salle, IL. 4 lata, następnie w Stevens Point, Wis., 
3,5 roku; przeniósł się do Cleveland, Oh., gdzie 2 lata przebywał. Zorganizował katolicką 
kolonię w Stanie Mississippi w roku 1897. Zwiedził w celach naukowych Kalifornię, Oregon, 
Washington, Vancouver Island, Kolumbię Brytyjską i Alaskę. Przyjechał do Wisconsin w 
roku 1897 i objął parafię w Berlinie, a roku 1899 w Princeton, gdzie dotychczas jest probo-
szczem; kościół ślicznie odnowił i o jego konsekrację się postarał.

Kaplica Matki Boskiej przy źródle.
 Jakie 2 mile od Princeton, po prawym brzegu „Lisiej Rzeki" (Fox Eiver), pośród lasu stoi 
kapliczka, wybudowana z czerwonej cegły w roku 1861 i poświęcona przez ówczesnego 
biskupa Henni'ego pod wezwaniem „Sancta Maria ad fontem." Powodem nadania tej nazwy 
„Matki Boskiej u Źródła" temu kościółkowi była tradycya, że tam w pobliżu poświęcił Ojciec 
Marquette 7 czerwca roku 1673 mineralne źródło, którego wody dotąd używają okoliczni 
mieszkańcy z wielkim skutkiem w różnych cierpieniach. W kaplicy tej znajduje się olejny 
obraz, przedstawiający Ojca Marquette, zwiedzającego pod opieką Matki Boskiej owo źródło 
uzdrawiające, oznaczone widniejącym z dala krzyżem. Śliczna kopia tego obrazu znajduje 
się w Sanktuarium kościoła w Princeton.
 Jest to miejsce pielgrzymkowe, atoli mało znane, bo przez niewielu uznane, jako tak-
ie. Kaplica ta od roku 1901 znajduje się pod opieką polskiego proboszcza z Princeton, ks. 
Woź¬nego, który raz na rok, 8 września, odprawia tu nabożeństwo.



3

 Wszakże ta kaplica nie sama z siebie, ile raczej ze względu na osobliwe źródło, opo-
dal sączące, nabiera znaczenia i wartości historycznej. Źródło to, jeśli już nie cudowne, to 
histo¬ryczne w każdym razie, znajduje się na przeciwległym brzegu rzeki „Fox", wśród 
łąki błotnistej, która jest własnością Polaka, Stanisława Bartola, nie więcej jak 500 stóp 
od lewego brzegu rzeki oddalone. Pierwszy z białych ludzi, który to źródło odkrył i krzyż 
przy nim zatknął, był misjonarz Allouez, w roku 1670. Po nim przybył tu w czerwcu roku 
1673 sławny jezuicki misjonarz, Ojciec Marquette, który to źródło ku czci N. Maryi Panny 
poświęcił. Pisarz francuski Charlevoix opisuje to źródło szczegółowo i uważa je za wielce 
charakterystyczne z tego względu, że bierze ono swój początek z błotnistego bagna, a jed-
nak zawiera wodę mineralną. Sam O. Marquette w opisach swoich podróży misjonarskich 
powiada o tym źródle, że zawiera wodę mineralną, nie wspomina wszakże nic o tym, że 
poświęcił to źródło. Brak więc autentycznego dowodu o poświęceniu tego źródła przez O. 
Marquette. Wzmiankę atoli o poświęceniu tegoż źródła przez O. Marquette, robią późniejsi 
historycy. Dziś wielki dębowy krzyż stoi przy tym źródle.


