Ksiądz Władysław Krzyżosiak (1896 - 1953)
Wytrwały mąż cierpienia

Władysław Krzyżosiak, pierwszy rektor Seminarium Polskiego,
który urodził się w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce, był
właściwie przez niemal całe swoje młodzieńcze i dorosłe życie
związany ze Szkołami Orchard Lake. Na świat przyszedł 16
czerwca 1896 roku w Pensylwanii. Tam odebrał wykształcenie
elementarne, ale już w wieku piętnastu lat zgłosił się w Orchard
Lakę. Tutaj ukończył dalsze studia, włącznie z przygotowaniem do
kapłaństwa. Wyświęcony został w roku 1923. Wkrótce został
członkiem fakultetu Szkół. Prócz nauczania sprawował różne
funkcje, przygotowujące go do najbardziej odpowiedzialnego stanowiska -rektora Seminarium i
Szkół, na które został powołany w roku 1938, niedługo po przedwczesnym zgonie poprzedniego
kierownika, ks. A. Kłowy.
Czasy, na jakie przypadło jego urzędowanie, należą do najcięższych w historii światowej.
Wybuch II wojny światowej, totalne zamieszanie w świecie, dezorganizacja wszystkich elementów
życia poza tymi, które były podporządkowane celom militarnym, wszystko to powodowało, że
utrzymać działanie szkół było niezmiernie trudne. Dzięki wsparciu materialnemu Stowarzyszenia
Alumnów, ofiarności fakultetu oraz dojrzałości młodzieży udało się jednak temu zadaniu sprostać.
Gdy Polska znalazła się pod okupacją niemiecką i radziecką, gdy Polska znalazła się w
potrzebie, niezmordowany i ofiarny bez granic ks. prof. Antoni Maksimik rozpoczął wraz z członkami
fakultetu organizowanie pomocy. Najczynniejsi w tej akcji okazali się: ks. rektor Władysław
Krzyżosiak, ks. Konstanty Cyran, A. Wotta, ks. Józef Rybiński, ks. A. Cendrowski, ks. Walery
Jasiński i jałmużnik, profesor języka polskiego Piotr Łobaza. Klerycy pomagali pakować tysiące
paczek z żywnością, odzieżą, kocami, lekarstwami, które wysłano do Kraju.
Ważnym wydarzeniem za rektoratu ks. Krzyżosiaka było utworzenie nowej niezależnej
korporacji Zakładów Naukowych Seminarium Polskiego. Seminarium św. św. Cyryla i Metodego,
Kolegium Najświętszej Maryi Panny oraz Wyższa Szkoła Najświętszej Maryi Panny stały się
własnością Polonii amerykańskiej. Do powstania korporacji walnie przyczynił się ks. prokurator A.
Cendrowski wraz z gronem specjalistów. Za datę jej powstania przyjmuje się dzień 23 lutego 1941
roku.
Ks. rektor Krzyżosiak zainicjował także istnienie organizacji, która po dzień dzisiejszy oddaje
Szkołom nieocenione usługi, wspiera je finansowo i moralnie, roztacza nad nimi wszechstronną
opiekę. Jest to Stowarzyszenie Pomocnicze Pań przy Alumnacie w Orchard Lakę, powstałe w 1939
roku. Na terenie campusu Szkół Orchard Lake zbudowano w tym czasie piękną Grotę Niepokalanej z
Lourdes. Wiele pracy w to dzieło włożył ks. A. Cendrowski. Wkrótce stała się ona miejscem
nieustannych nawiedzeń tak młodzieży, jak i licznych pielgrzymów, przybywających nieraz z daleka.

Dnia 24 maja 1942 roku Grotę poświęcił bp Stefan Woźnicki, dawny alumn tutejszego Seminarium.
Kazanie podczas uroczystej mszy św. wygłosił były rektor ks. prał. Michał Grupa.
Poważne kłopoty ze zdrowiem nie pozwoliły ks. Krzyżosiakowi pozostawać długo na
stanowisku rektora. W roku 1943 zrezygnował z pełnienia tej funkcji, pozostał jednak w Orchard
Lake na emeryturze.
Zmarł w roku 1953. Pozostawił po sobie wspomnienie człowieka pełnego pogody ducha,
radości płynącej z obcowania z przyrodą, do czego Orchard Lake stwarzało szczególnie sprzyjające
warunki, umiejącego bezkonfliktowo postępować z ludźmi.
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