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  Historia Parafii św. Stanisława BM w Chicopee, MN.
  Chicopee 1930. CAP at Orchard Lake.
 

	 Chicopee,	Massachusetts
	 W	stanie	Massachusetts,	w	Nowej	Anglii,	leży	miasto	przemysłowe	Chicopee,	liczące	około	
47,000	mieszkańców,	wśród	 których	Polacy	 liczą	 przeszło	 15,000.	Około	 20,000	 jest	 Francuzów	
kanadyjskich.	Pozostała	część	mieszkańców	przypada	na	Irlandczyków,	rodowitych	Amerykanów	i	
inne	narodowości.
	 Zaledwie	o	kilka	mil	angielskich	oddalone,	leży	miasto	Springfield	z	jednej	strony,	a	z	drugej	
miasto	Holyoke,	gdzie	również	znajdują	się	osady	polskie.
	 W	malowniczej	okolicy	w	pobliżu	miasta	płynie	rzeka	Connecticut,	i	tuż	obok	miasta	rzeka	
mniejsza	Chicopee	River.
	 Historia	osady	polskiej	w	Chicopee,	zaczerpnięta	z	wiarygodnych	źródeł,	jest	następująca:
	 Pierwsi	osadnicy	polscy	przybyli	do	Chicopee	w	1880	roku.	Bez	znajomości	języka	angielskiego	
i	środków	do	życia,	znaleźli	się	na	stacji	kolejowej	w	sąsiednim	mieście	Springfield.
	 W	tej	beznadziejnej	dla	nich	sytuacji	spostrzegł	ich	przypadkowo	Wiel.	ks.	Patrycjusz	Healy,	
proboszcz	 kościoła	 Najświętszego	 Imienia	 w	 Chicopee.	 Zacny	 kapłan,	 zauważywszy	 kłopotliwe	
położenie	emigrantów	polskich,	zabrał	ich	do	Chicopee,	wyszukał	im	pracę	i	dach	nad	głową	i	tym	
sposobem	uchronił	ich	od	zupełnej	zguby.
	 W	niedługim	też	czasie,	krewni	i	znajomi	tych	pierwszych	osadników,	pochodzących	w	prze-
ważnej	części	z	Małopolski,	poczęli	przybywać	gromadnie	do	Chicopee	i	osada	polska	rosła	z	każdym	
dniem.	Taki	to	był	pierwszy	zaczątek	osadników	polskich	w	Chicopee.
	 Losy	zagnały	wielu	Polaków	w	dalekie	kraje,	a	setki	tysięcy	z	nich	przybyło	do	Ameryki	za	
chlebem,	jednakże	przywiązanie	do	wiary	katolickiej	i	miłość	ojczystego	kraju	przywieźli	ze	sobą	za	
ocean.
	 Gdziekolwiek	się	znaleźli,	pierwszą	ich	myślą	był	Bóg	i	ojczyzna	i	z	tego	źródła	pragnęli	za¬czer-
pnąć	nowe	siły	do	dalszej	ciężkiej	pracy	i	borykania	się	z	losem.
	 Osada	polska	w	Chicopee,	jak	również	wszystkie	inne	osady	polskie	w	Ameryce,	datują	swój	
rozwój	od	chwili	wybudowania	kościołów	polskich.
	 Najbardziej	bowiem	postępowi	Polacy	przyznać	muszą,	że	tylko	polskie	kościoły	zachowały	
polską	narodowość	od	zupełnej	amerykanizacji.
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	 Opierając	 się	na	doświadczeniu	 i	na	dokumentach	historycznych,	 jesteśmy	przekonani,	 że	
prawie	wszyscy	Polacy	gdziekolwiek	się	znajdują,	są	zawsze	dobrymi	katolikami	i	wiernymi	dziećmi	
swej	ojczystej	ziemi.
	 Jak	w	 innych	miejscowościach,	 tak	 i	w	polskiej	osadzie	w	Chicopee,	zaczęto	myśleć	o	wy-
budowaniu	polskiego	kościoła.	W	tym	celu	zorganizowano	pierwsze	polskie	towarzystwo	pod	nazwą	
św.	Stanisława	B.	i	M.	Założycielami	tegoż	towarzystwa	byli:	ks.	Chałupka,	Jakób	Sitnik,	Wojciech	
Tuleja,	Piotr	Oparowski	i	wielu	innych	obywateli.
	 Po	pewnym	czasie	ks.	Chałupka	przybył	do	Chicopee,	jako	proboszcz	polskiej	parafii.	W	krótkim	
też	czasie	postanowiono	budowę	kościoła.	Przede	wszystkim	postarano	się	o	zebranie	odpowiedniego	
funduszu,	z	którego	zakupiono	znaczny	obszar	ziemi,	pomiędzy	Chicopee	i	miejscowością	zwaną	
Chicopee	Falls.	Budowę	kościoła	rozpoczęto	w	r.	1891.
	 W	tym	samym	roku	w	wigilię	Bożego	Narodzenia,	ks.	Chałupka	odprawił	pierwszą	mszę	św.	
Parafia	polska	w	Chicopee	nosi	nazwę	św.	Stanisława	B.	i	M.	od	pierwszych	swych	założycieli.	Ks.	
proboszcz	Chałupka	miał	kilku	ks.	asystentów,	z	których	najdłużej	pracował	ks.	W.	Lenc.	Po	kilku	
latach	swej	pracy	ks.	F.	Chałupka	został	przeniesiony	na	inną	paraf	ję,	a	zarząd	parafii	objęli	OO.	
Franciszkanie.
	 W	r.	1901	proboszczem	parafii	św.	Stanisława	B.	i	M.	został	mianowany	ks.	Stanisław	Czeluśniak.	
Asystentem	jego	był	ks.	J.	Jaskulski.	 —
	 Już	w	roku	1901	parafia	św.	Stanisława	rozrosła	się	do	poważnych	rozmiarów	tak,	że	okazała	
się	potrzeba	wybudowania	większego	kościoła.	Długi	poprzednie	zostały	spłacone.	Wybudowano	
dom	dla	Wiel.	Sióstr	Nauczycielek,	a	w	roku	1908	wybudowano	wspaniałą	świątynię	Pańską,	kosztem	
$125,000,	jaka	może	śmiało	rywalizować	w	swej	piękności	z	najpiękniejszymi	kościołami	polskimi	
w	Ameryce	i	Europie.	Ofiarność	parafian	była	wielka	i	entuzjazm	prawdziwie	polski.	Wielu	z	nich	
zakupiło	piękne	witraże	kościelne,	inni	stacje	i	tym	podobne	rzeczy.
	 W	r.	1912	ks.	Czeluśniak,	wskutek	nieporozumień	wynikłych	w	parafii	na	tle	urządzeń	szkolnych,	
został	przez	biskupa	przeniesiony	na	inną	parafię,	a	proboszczem	został	ks.	J.	Jaskulski,	lecz	z	powo-
du	choroby,	nie	długo	zarządzał	tą	parafią.	Administratorem	został	Wiel.	ks.	Cyprian	Adam¬ski,	a	
asystentem	był	ks.	Mikołaj	Wybraniec.
	 W	r.	1914	na	kapitule	prowincjalnej	w	Buffalo,	OO.	Franciszkanie	wybrali	na	proboszcza	do	
parafii	w	Chicopee,	Wiel.	ks.	Wawrzyńca	M.	Cymana,	który	będąc	młodym	a	przy	tym	nader	ener-
gicznym	kapłanem,	zajął	się	gorliwie	przyprowadzeniem	do	zupełnej	równowagi	stosunków	w	parafii	
i	wielkim	taktem	i	znajomością	psychologji	ludzkiej,	potrafił	pogodzić	zwaśnionych	i	zaprowadzić	
harmonię	w	całej	parafii	powiększyć	liczbę	towarzystw	i	bractw	kościelnych.
	 Wiel.	ks.	Cyman	przez	swą	umiejętną	gospodarkę	potrafił	podwoić	dochody	parafialne.	Przy	
tym	zauważywszy	wzrastającą	liczbę	uczniów	w	szkole	parafialnej,	po	porozumieniu	się	z	przedst-
awicielami	parafii,	przystąpił	do	budowy	nowej	szkoły,	jaka	obecnie	tak	pod	względem	zewnętrznej	
budowy,	 jak	 i	 wewnętrznych	 urządzeń	 sanitarnych,	 podług	 najnowszych	 wymagań,	 uchodzi	 za	
jedną	z	najpiękniejszych	i	najokazalszych	szkół	w	stanie	Massachusetts.	W	szkole	tej	są	piękne	sale	
na	zgromadzenia	towarzystw,	przedstawienia	teatralne,	wreszcie	sale	do	ćwiczeń	gimnastycznych	
dziatwy	szkolnej	i	zabaw,	jak	bilardy	i	kręgle.
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	 Za	czasów	swej	administracji	Wiel.	ks.	Cyman	w	1916	r.	urządził	wielki	obchód	srebrnego	
jubileuszu	swej	parafji	z	udziałem	wszystkich	towarzystw	i	okolicznego	duchowieństwa.	Wiel.	ks.	
Cyman	zorganizował	i	powiększył	towarzystwa	i	bractwa,	grupujące	się	przy	parafii	św.	Stanisława,	
będąc	prawie	wszystkich	towarzystw	kapelanem	i	biorąc	czynny	udział	na	posiedzeniach,	wyborach	
i	wszelkich	uchwałach.
	 Pod	przewodnictwem	Wiel.	ks.	Cymana	i	wybitniejszych	obywateli,	w	1915	r.	zebrano	w	Chi-
copee	$3,343,	które	ofiarowano	na	głodnych	w	Polsce,	podczas	wojny	światowej	i	są	przechowane	
pokwitowania	z	odbioru	sum,	od	Komitetu	Centralnego	w	Chicago	 i	od	 J.	E.	biskupa	Sapiehy	w	
Krakowie.
	 Do	komitetu	Pomocy	Ratunkowej	przy	parafii	św.	Stanisława	B.	i	M.	należeli:	ks.	Wawrzy¬niec	
Cyman,	jako	prezes;	Karol	Wojtowicz,	wice-prezes;	dr.	Karol	Smołczyński,	sekretarz;	Paweł	P.	Starzyk,	
skarbnik;	M.	Praizner,	Józef	Tuleja	i	Karol	Gałuszka,	rewizorzy	kasy;	ks.	Jan	Kurowski,	ks.	Ambroży	
Chrzanowski,	Feliks	Nowak,	Andrzej	Bartkiewicz,	Antoni	Jarek,	Karol	Gierlasiński	i	Andrzej	Piecuch,	
dyrektorzy.
	 Podczas	wojny	światowej	parafia	chicopska	energicznie	pracowała	ze	swym	przewodnikiem	
duchownym,	Wiel.	ks.	Cymanem,	by	zachęcić	młodzież	do	zapisywania	się	do	wojska	amerykańskiego	
i	do	armii	polskiej,	jaka	się	formowała	w	Ameryce.	Przy	tym	Wiel.	ks.	Cyman	słowem	i	czynem	zach-
ęcał	do	spełnienia	ich	patriotycznego	obowiązku.	Na	Dar	Majowy	i	na	Skarb	Narodowy	zebrano	w	
Chicopee	i	okolicy	przeszło	$53,000,	a	nadto	zakupiono	bondy	za	kilkaset	tysięcy	dolarów.
	 Czyny	powyższe	są	dowodem	prawdziwej	pobożności	i	jednolitej	pracy	całej	Polonji	w	Chi-
copee.	W	r.	1924	paraf	ja	w	Chicopee	zakupiła	wielki	obszar	ziemi	na	cmentarz	polski,	w	Chicopee	
Falls.
	 Wartość	majątku	parafji	św.	Stanisława,	z	zabudowaniami	kościelnymi,	plebanią,	domem	dla	
Sióstr	Nauczycielek,	szkolą	i	cmentarzem,	wynosi	przeszło	mil	jon	paręset	tysięcy	dolarów,	na	której	
to	własności	obciążenia	nie	przenoszą	więcej	jak	dziesięć	procent	wartości.
	 Szczęśliwym	zrządzeniem	losu,	miasto	Chicopee	posiada	prawdziwego	kapłana	patriotę,	który	
nie	tylko	zabiega	o	majątek	parafii,	dobrze	prowadząc	cały	zarząd,	ale	równie	stara	się	w	miarę	
możności	o	podniesienie	moralne	i	materialny	dobrobyt	swych	parafian.	Wiel.	ks.	Cyman,	widząc	
różne	międzynarodowe	prądy,	szkodliwe	na	wychodźtwie,	dążące	do	zabicia	wiary,	pozbawienia	
ducha	narodowego	i	religijnego,	zastanawiał	się	nad	środkami,	w	jaki	sposób	ochronić	młodzież	
polską	od	wynarodowienia	i	zatracenia	wiary	świętej,	aby	ją	zachować	nieskalaną	pod	sztandarem	
Bóg	i	Ojczyzna.	W	tej	myśli,	po	porozumieniu	się	z	kilku	wybitniejszymi	parafianami,	postanowił	z	
młodzieży	kształcącej	się	w	szkole	parafialnej,	utworzyć	kadry	Sokole,	aby	wprowadzić	tę	młodzież	
do	jedynej	patriotycznej	organizacji	polskiej	na	wychodźtwie.	Ponieważ	parę	lat	przedtem	narządził	
w	szkole	parafialnej	dla	kilkuset	dziatwy,	żeńskiej	i	męskiej,	obowiązkowe	ćwiczenia	gimnastyczne,	
przeto,	tym	łatwiej	było	zorganizować	z	dziatwy	i	ze	starszych	osób	silne	gniazdo	Sokołów.	Szlachetna	
praca	Wiel	.ks.	Cymana	wydała	wspaniały	rezultat.	Utworzone	zostało	przy	parafii	św.	Stanisława	
gniazdo	No.	855	Z.	S.	P.,	do	którego	należy	około	30	starszych	Sokołów,	przeszło	30	młodszych,	tworzą-
cych	klub	piłkarzy	i	85	harcerzy,	w	tym	45	należących	do	doboszów	(Drum	Corps)	i	reszta	ćwiczącej	
młodzieży	w	gimnastyce.	Prócz	tego	do	gniazda	należy	przeszło	30	młodych	panien.	Niezależnie	od	
tego	około	1000	dzieci	szkolnych	obojga	płci,	oddaje	się	ćwiczeniom	gimnastycznym,	przygotowani	
przez	specjalnego	instruktora.	(Alfred	Czarnota).
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	 Założycielami	gniazda	Sokołów,	wspólnie	z	Wiel.	ks.	Cymanem	byli:	Wincenty	Smołczyński,	
weteran	powstania	z	1863	r.	i	Sokół,	Jerzy	Mirski,	Szymon	Jorczak,	Piotr	Skok	i	Władysław	Grocki.
Wiel.	ks.	Cyman	prowadzi	swą	9	klasową	szkołę	nader	wzorowo,	aby	ją	zrównać	pod	względem	
pedagogicznym,	ale	głównie	stara	się	zachować	tę	młodzież	pod	sztandarem	Bóg	i	Ojczyzna,	aby	ta	
młodzież	znała	dobrze	język	polski,	historię	swego	narodu,	a	zarazem	była	wychowana	religijnie,	
podług	zasad	i	przykazań	katolickiego	kościoła.
	 Szkoła	św.	Stanisława	jest	wzorowo	prowadzoną	pod	kierunkiem	Wiel.	ks.	Cymana	i	Wiel.	Sióstr	
Nauczycielek,	pedagogicznie	wykształconych	w	polskim	i	angielskim	języku.	Z	szkoły	tej	wyszło	kilku	
wybitnych	kapłanów,	kilku	adwokatów,	a	także	wiele	młodzieży	obojga	płci,	pracujących	w	biurach	
bankowych,	przemysłowych	i	fabrycznych,	z	korzyścią	dla	siebie	i	dla	swego	społeczeństwa.
	 Gmach	szkolny	jest	to	potężna	budowa	z	żelazo-betonu	i	cegły,	rozmiaru	179x74	stóp,	o	trzech	
piętrach	i	wysokich	suterynach,	z	wieloma	dużymi	oknami.	Suteryny	mieszczą	w	sobie	wiele	ubikacji,	
przeznaczonych	na	rozmaite	cele,	jak:	stację	rozdzielczą	prądu	elektrycznego	(transformatorów),	
oraz	warsztat.
	 Dalej	następuje	stacja	wentylacyjna,	obsługiwana	przez	najnowsze	aparaty	—	wchłaniające	
świeże	powietrze	z	dworu,	które	je	ogrzewa	i	przeprowadzają	do	klas	i	ubikacji	w	całym	gmachu,	
gdzie	znów	znajdują	się	odpowiednie	otwory,	które	wchłaniają	zużyte	powietrze	i	wydalają	je	na	
zewnątrz.	Urządzenie	to	sprawia,	że	w	klasach	jest	zawsze	świeże	powietrze,	bez	potrzeby	otwierania	
okien.	Sala	kotłów	do	centralnego	ogrzewania,	opalanych	ropą,	lub	naftą	taniego	gatunku.	Aparaty	
systemu	"Simplex"	odznaczają	się	bardzo	prostą	konstrukcją.	"Dmuchacze"	(blowers)	elektryczne	
do	rozpylaczów,	znajdują	się	daleko	od	palenisk.	Osobna	instalacja	dostarcza	gorącej	wody	o	każdej	
porze	dnia.
	 Centralne	urządzenie	wchłaniające	kurz	i	śmieci	(Vacuum)	systemu	"Spencer"	urządzone	jest	
tak,	że	kurz	i	śmieci,	porywane	potężnym	ssącym	prądem	powietrza	wędrują	rurami	z	klas	i	korytarzy	
prosto	do	suteryn,	gdzie	bardzo	dowcipnie	pomyślany	aparat,	oddziela	kurz	i	pędzi	go	do	komina,	
a	różnego	rodzaju	śmiecie	spadają	do	specjalnego	zbiornika.
	 W	pięknem,	jasnym	i	obszernym	pomieszczeniu	znajdują	się	tusze	dla	dziatwy.	Są	one	wiel¬kim	
dobrodziejstwem	dla	setek	dzieci	polskich,	które	nie	mają	wanien	w	domu.	Toalety	dla	dziewcząt	i	
chłopców	są	urządzone	podług	najnowszych	wymagań	sanitarnych.
	 Inną	wielką	salę	przeznaczono	na	salę	rekreacyjną	dla	dziatwy.	Reszta	ubikacji	przeznaczona	
jest	na	lokale	klubowe	dla	młodzieży	obojga	płci,	nie	tylko	szkolnej,	ale	i	dorosłej.
	 Szerokie,	wygodne	schody	kamienne,	gładkie	jak	marmur,	prowadzą	na	wyższe	piętra,	gdzie	
mieszczą	się	klasy.	Przez	środek	biegnie	szeroki,	jasny	korytarz,	tak	obszerny,	że	śmiało	może	posłużyć	
za	miejsce	ćwiczeń	fizycznych,	a	nawet	i	zabaw	dla	dzieci,	gdy	niepogoda	nie	pozwoli	na	zabawę	na	
dziedzińcu	szkolnym.	Klasy	o	obszernych,	jasnych	salach,	mieszczą	przeciętnie	po	50	dzieci.	W	każdej	
klasie	są	zegary	elektryczne	i	telefony	do	wewnętrznego	użytku.	Tablice	szkolne	są	wmurowane	
wzdłuż	ścian.	W	jednej	ze	ścian	znajdują	się	wgłębienia	na	ubranka	dziecięce,	książki	itp.
	 Jest	to	nowość,	posiadająca	znakomity	system	wentylacyjny	i	dezynfekcyjny,	w	jaki	zaopatrzone	
są	te	schowanka.	Dzięki	temu	systemowi,	przemoczone	nieraz	płaszczyki	dziatwy	schną	i	podlegają	
dezynfekcji	przez	cały	czas	trwania	nauki,	po	której	dziecko	wdziewa	czystą,	suchą	odzież.	Jest	to	
niezmiernie	doniosła	innowacja.
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	 Dzięki	 staraniom	księdza	proboszcza	Cymana,	szkoła	polska	w	Chicopee	 jest	pierwszą	w	
stanie	Massachusetts,	która	urządzenie	takie	posiada	w	każdej	klasie.	Sale	szkolne	są	centralnie	
ogrzewane	i	wentylowane	świeżym	powietrzem,	ogrzewanym	w	zimie,	chłodzonym	w	lecie.	Rolety	
na	oknach	z	grubego	płótna,	które	można	zdjąć	i	wyprać.	W	każdej	klasie	znajduje	się	też	specjal-
ny	pokoik	dla	Sióstr	nauczycielek,	w	których	przechowują	rozmaitego	rodzaju	przybory	szkolne.	
Wszystkich	klas	jest	25,	z	których	21	jest	zajętych,	a	cztery	pozostają	w	rezerwie.
	 Na	następnym	piętrze,	a	raczej	na	następnych	dwóch	piętrach,	mieści	się	wspaniała	sala	do	
przedstawień	teatralnych,	zabaw,	odczytów	itp.	Olbrzymia	widownia	pomieścić	może	na	parterze,	
balkonie	i	galerii	1,200	widzów.	Obszerna	scena	umożliwia	wystawienie	nawet	największych	sztuk.	
Akustyka	wspaniała.	Kurtyna	z	ciężkiego	ponsowego	pluszu,	podnosi	niezmiernie	urok	tej	pięknej	
sali.	Obok	znajdują	się	pokoje	dla	pań	i	osobno	palarnia	dla	mężczyzn.
	 Na	galerii	znajduje	się	ogniotrwały	pokoik	dla	maszyny	kinowej,	zaopatrzony	w	ogniotrwałe	
skrytki	na	filmy.	Jednym	słowem	jest	w	tej	sali	wszystko,	czego	potrzeba,	aż	do	najdrobniejszego	
szczegółu.	Aby	umożliwić	urządzanie	bankietów,	w	obszernym	przedpokoju	mieści	się	elektryczna	
kuchenka.	Inne	schody,	ważkie	i	strome,	prowadzą	na	płaski	dach,	skąd	roztacza	się	piękny	widok	
na	miasto,	na	góry	i	lasy	okoliczne.
	 Polonia	chicopska,	a	ściślej,	ta	jej	część,	która	datkami	swoimi	przyczyniła	się	do	wzniesienia	
tego	wspaniałego	gmachu	nauki,	w	którym	dzieci	polskie	zaznajamiają	się	także	z	mową	polską	i	
polską	przeszłością	i	teraźniejszością	—	może	się	czuć	dumna	ze	swego	dzieła,	którem	tak	umie-
jętnie	a	niestrudzenie	kierował	i	kieruje	ks.	proboszcz	Cyman.
	 Oby	służyło	ono	dobrze	niezliczone	lata	polskiej	młodzieży!	Oby	z	jej	murów	wychodziła	
młodzież	polska	pełna	nie	tylko	wiedzy	ogólnej,	lecz	także	nauczona	kochać	ojczyznę	swoją,	stany	
Zjednoczone,	oraz	ojczyznę	ojców	i	dziadów	—	Polskę!
	 Polacy	w	Chicopee	mogą	się	pochwalić	prawdziwym	patriotyzmem,	czego	niejednokrotnie	
złożyli	dowody,	przychodząc	prastarej	swej	ojczyźnie	z	materjalną	pomocą,	wspaniałym	kościołem,	
szkołą,	dwoma	Domami	Narodowymi	w	Chicopee	i	Chicopee	Falls,	polskim	Bankiem	Akcyjnym	i	
innymi	przedsiębiorstwami
	 Są	 także	Polacy	 lekarzami	 i	 adwokatami.	 Stanowiska	w	magistracie	w	Chicopee	zajmuje	
kilkunastu	 Polaków,	 jak	 rzecznika	miejskiego,	 assesora,	 deputy	 szeryfa,	 bibliotekarza,	 prezesa	
zarządu	zdrowia,	kilku	policjantów	i	innych	urzędników	miejskich.	W	radzie	miejskiej	zasiada	kilku	
radców	miejskich	Polaków.
	 W	Chicopee,	we	własnym	budynku	mieści	się	polska	drukarnia	pod	No.	73	Exchange	St.,	
z	najnowszymi	urządzeniami,	której	właścicielem	jest	Leon	Szetela,	który	zarazem	jest	wydawcą	
dwóch	pism:	polskiego	tygodnika	"Nowa	Anglia"	i	angielskiego	tygodnika	"Chicopee	Herald",	je-
dynego	w	całych	Stanach	Zjednoczonych,	wydawanego	przez	Polaka.	Redaktorem	"Nowej	Anglii"	
jest	p.	Jerzy	Mirski,	emigrant	polityczny	z	czasów	powstania	1863	roku.
	 W	Chicopee,	Polonia	stanowiąca	trzecią	część	ludności,	trzymając	się	w	ważniejszych	sprawach	
jednozgodnie,	potrafi	wywierać	znaczny	wpływ	w	interesach	politycznych	i	gospodarczych	miejs-
kich	i	powiatowych,	a	pod	względem	ekonomicznym	zasługuje	na	powszechne	uznanie.
Do	polskiej	parafii	św.	Stanisława	należy	1350	rodzin	i	350	samotnych,	a	dzieci	do	szkoły	parafialnej	
polskiej	św.	Stanisława	uczęszcza	przeszło	1500.


