
Parafia św. Michała w Ironwood, MI

(zapoczątkowana w r. 1891)

 Niedaleko od Bessemer, tuż nad granicą Wisconsinu, blisko osady polskiej 
Hurley, Wis., leży Ironwood, gdzie Polacy razem z Czechami i Słowianami mają 
kościół własny Św. Michała i własnego proboszcza w osobie znanego już z 
Calumet, księdza F. Pawlara. Jest tu 150 familii polskich. Ks. Kazimierz Berendt 
dawał tu missyę. W roczniku „Gaz. Kat." z roku 1891 czytamy: „Najdłużej tu 
zamieszkuje p. August Fierek, jako foreman na kolei. Familii tu 50. Niedawno 
założyliśmy tu Bractwo św. Stanisława." Do roku 1892 Polacy wchodzili w 
skład parafii św. Ambrożego, której proboszczem roku 1891 został ks. An-
zelm Młynarczyk; i on to w roku 1892  zorganizował tu odrębną parafię św. 
Michała dla Polaków i w ogóle Słowian. Nastąpił w r. 1893 ks. Fr. Maciarz; ks. 
J. K. Bieniarz 1893—94.
 W roku 1895 i 1896 pracował tu ks. Stan. Baranowski, (urodzony r. 1841, 
wyświęcony r. 1865), który umarł w szpitalu w Milwaukee dnia 4 Grudnia, 
roku 1896. Zwłoki jego przeniesiono do Ironwood, gdzie jako pasterz pracował 
przez rok i 7 miesięcy. Od 22 grudnia 1896 jest tu proboszczem ks. Fabian S. 
Pawlar, urodzony w Bakowicach na Śląsku 14 stycznia, 1847, wyświęcony w 
Rzymie 19 maja, 1874. Ks. Pawlar jest dziekanem z jurysdykcją na 3 powi-
aty: Gogebic, Ontonagon i Iron. Jest po ks. Langnerze najstarszym kapłanem 
diecezji Marquette.
 Polacy osiedli w Ironwood około r. 1877. Kościół wybudowany z drzewa 
przez ks. Młynarczyka, staraniem ks. Pawlara obłożono cegłą — na co śp. ks. 
St. Baranowski zapisał w testamencie $1,000.00. Nadto ks. Pawlar pięknie 
przyozdobił wnętrze kościoła. Plebania, która z początku była prywatną włas-
nością ks. Młynarczyka, a potem salunisty z Marinette, Wis., nareszcie r. 1898 
stała się własnością parafii. Parafia bez długu.
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