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BREMOND, TX – Józef Bartula (Polish) 

 

Księga niniejsza zawierająca w sobie historię założenia polskiej kolonii w Bremond 

Texas, napisana przez Jozefa Bartula w roku 1894. 

 W roku 1873 opuściłem kraj rodzinny, dnia l6go Maja wraz z cala moja familia z 

miasta Brzostko, obwodu Tamowskiego, powiatu Pilzno. Familia moja składa się z zony 

Katarzyny z Panclewiczow, z Syna Stanisława, Władysława, Mieczysława, Bronisława, i 

Czesława, oraz i służącą Katarzyna Jasior. 

Otóż dnia l6go czerwca tegoż roku przejeżdżałem przez Bremond i Houston do New 

Waverly, gdzie zamieszkiwał szwagier mój Kasper Szybist z swoją familią. W podróży tej 

straciłem cały swój majątek oraz dwóch synów Czesława i Bronisława którzy spoczywają 

w ziemi amerykańskiej na Danvilu montgomery Co. Służąca owa tamże gdzieś zaginęła. W 

tymże samym roku przyjechałem z żoną i trzema synami w okolice Calvart i tamże umarł 

nam najstarszy syn Stanisław a pogrzebany jest 5 mil od  Oenoville, a 6 mil od Calvert i 

tamże z resztą familii ponieśliśmy największe słabości i choroby. Nareszcie po jednym 

roku pobytu przyjechałem z żona i dwoma pozostałymi synami, tj. Władysławem i 

Mieczysławem do Bremondi tu na stałe osiedliłem się. W roku 1875, dnia 6 stycznia, u 

John C. Robert, gdzie robiłem na spółkę przez dwa lata. Otóż w pierwszym roku mego 

pobytu tutaj w Bremond nie było żadnego Polaka oprócz mojej familii,  i Franciszka 

Bajońskiego jako samotny, Amerykanie zjeżdżali się, aby widzieć Polaków. 

Miasto Bremond było o wiele większe, jak jest obecnie, po latach dziewiętnastu było 

więcej sztorów i kilka familii Izraela. Herman Schidt wtenczas rozpoczął swój handel 

groseryjny wartości do 500 dolarów, a obecnie teraz jest bankierem i ma największy 

handel. Nareszcie w tymże samym roku, tj. 1875 przyjechało dwie polskie familie dnia 

10go listopada, tj. Pietrzykowski z żoną i trojgiem dzieci, dwie córki i jeden syn 

,Ochędalski z żoną i dwojgiem dzieci, był to zięć  Pietrzykowskich i tu w Bremond się 

osiedlili, na farmie Roberta. W następnym znów roku przyjechał Marcin Matysiak z familią 

i  kupił najpierwszy z Polaków farmę 50 akrów za 500 dolarów, drugi Michał Paszkiet, z 

familia, trzeci Florian Bajonski, Francis Knot, Jozef Bajerowski, wszyscy z familiami. 

Kościoła katolickiego tutaj nie było, tylko dojeżdźał tutaj Ksiądz Biusant francuz,  i  

odprawiał cztery razy w roku nabożeństwo w domu  Robertów. Otóż, w tymże roku, tj. 

1876, urodził nam się syn Józef jako pierwszy z polskich familii dnia 9 stycznia i był 

ochrzczony przez Ks. Biusanta w domu Robertów. Chrzestnymi jego był niejaki Holt 

Ajrysz i p. Robertową. Później zaś, tj. w miesiącu wrześniu ożenił się Frank Bajoński z 

córką Pietrzykowskich Franciszką, ślub brał także w domu Robertów, lecz po jednym roku 

pożycia, umarła żona oraz ich córeczka mająca dwa tygodnie i są pogrzebane na 

amerykańskim cmentarzu, dwie i pół mile od Bremond, w południowej stronie, w farmie 

Józefa Zabawy. 
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Nareszcie w tymże samym roku zjawił się tu w Bremond niejaki Apolinary 

Karwowski szlachcic, który się trudnił pedlarką, a w roku I877 zamieszkał w Marlin Texas, 

gdzie juz w tymże roku była tamże osada polska około 60 familii się składająca. Tamże 

dojeżdżał ksiądz Fleury Francuz z Waco, i tenże wraz z p. Karwowskim skolektował kilka 

set dolarów, i zakupili  sztor, który był przerobiony na kościół: polski, lecz w tymże samym 

roku przyjechał do Marlina ksiądz Józef Mosiewicz, sercem i duszą Polak, a stamtąd 

dojeżdżał i tu do Bremond, co drugą niedzielę, parafa tutaj była nieliczna, i uboga, bo 

zaledwie liczyła około 30 familii, a nabożeństwo 

odprawiało sie w domach prywatnych, Dopiero w roku 1878 ksiądz Mosiewicz 

powziął myśl, ażeby pobudować kościół polski w Bremond, a ze pieniędzy Polacy nie 

mieli, bośmy zaledwie  115 dolarów skolektowali od Polaków, John C. Robert dał sam 250 

dol, a resztę $850 zkolektowalismy od innych narodowości w całym Robertson County. I 

tak stanął kościółek 50 stop długi, a 35 stóp szeroki za 1200 dolarów. 

W roku 1879 pierwsze nabożeństwo odprawił wielebny ksiądz Mosiewicz w drugi 

dzień zielonych Świąt. 

A zatem, już w roku 1879 osiedleni byli w parafii polskiej w Bremond następujący 

Polacy: 

1. Józef Bartula  

2. Frank Bajonski 

3. Florian Bajonski 

4. Jozef  Bulmanski 

5. Anton Barański 

6. Joseph Bajerowski 

7. Felix Bielamowicz 

8. Ignac Balcarek  

9. Jan Cerkiewski  

10. Józef Cholewia 

11. Marci Cwikiel  

12. Josef Dragus  

13. Józef Fojut 

14. Andrzej Grabowski 

15. Felix Golasinski 

16. Stanisław Knapik 

17. Anton Kazmierowski 

18. Anton Krzesiński  
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19. Frank Knofa 

20. Viktor Knot 

21. Maria Knot 

22. Jan Kubiak 

23. Anton Lemański 

24. Frank Lazina 

25. Marcin Matysiak 

26. Walenty Matysiak 

27. August Miller 

28. Jan Ochędelski 

29. Michal Pieniążek 

30. Wojciech Pietrzykowski 

31. Michal Paszkiet 

32. Kostanty Rybacki 

33. Frank Rumiński 

34. Edward Schepert 

35. Maria Schulc 

36. Alojzy Standera 

37. Jan Stachowiak 

38. Andrzej Strugala 

39. Jakob Suchowiak 

40. Maciej Surma 

41. Wojciech Urbaniak 

42. Wojciech Zucholski 

43. Józef Zapalacz 

44. Aleksander Adamik 

45. Józef Sadowski 

46. Tomasz Kempiński 

47. Wawrzyniec Wisniewski 

48. Marcin Szturemski 

49. Jan Kazimierowski 
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50. Ludwik Staszewski 

Ci wszyscy chociaż małym datkiem przyczynili się do budowy niniejszego kościoła, 

którego budowniczym był John B. Ales, niemiecki katolik, a ci wyżej wymienieni, kolejno 

pomagali budowniczemu. 

W tymże samym roku 1879, nie długo się cieszył  nasz ks. Mosiewicz i jego 

parafianie dobrem powodzeniem, bowiem w miesiącu listopadzie zjawił się do nas niejaki 

Kazimierz Polujanski, jako nowo wyświęcony za wikariusza, na pomoc, i reszty nauki był 

oddany ks., Mosiewiczowi. Był to Litwin, nieumiejący ani czytać ani pisać, a że był w 

Propagandzie w Rzymie, wiec najprzewielebniejszy ks. Biskup Duboja wysiał kilku takich 

niedołęgów do Galveston Texas, i kazał ich tamże wyświęcić, lecz nie na dobrych księży 

tylko na oszustów. Lecz stało się i Księdza Polujanskiego przyjęliśmy szczerym sercem, 

jako Polacy, lecz gdy tenże odprawiał pierwszą mszę św. tutaj w polskim kościele w 

Bremond, ks. Mosiewicz asystował temuż i wiele poprawek podczas mszy św., 

uskutecznił. Oburzyło sie na to kilku parobków, i Rataj, mówili dlaczego taki stary dureń 

ma takiemu młodemu księdzu z Rzymu naukę dawać. Pierwszy wystąpił Jakub Suchowiak, 

a drugi Józef Sadowski . I dalejże poburzyli połowę większą Polaków, aby wypędzić ks. 

Mosiewicza, a Polujanskiego ogłosili proboszczem. Ów młody książek zagościł się do 

państwa Sadowskich, i tamże pobierał dalsze studia, oraz rozmyślał jak sie pozbyć 

baranków Rzymskich, i ks. Mosiewicza. w końcu ks. Mosiewicz ustąpił dobrowolnie bez 

władzy Biskupa i był dobrym przyjacielem parafian i wielebnego księdza Polujanskiego. 

A teraz nastąpił rok 1880, więc przez miesiąc styczeń było dosyć spokojnie. Ksiądz 

Mosiewicz zostawił Polujanskiemu wszystkie aparaty kościelne, które miały służyć do 

nabożeństwa, i tak trwało do 1 lutego, b.r. W dniu 1 lutego, a była to niedziela, a w 

poniedziałek było święto Panny Maryj Gromnicznej. Ja jako autor niniejszej historii 

miałem syna do chrztu, którego życzeniem było ks. Mosiewicza być Ojcem chrzestnym z 

Panią Robert. Przyjechaliśmy do kościoła, ks. Mosiewicz chciał odprawić wprzód mszę 

św., a suma miała być odprawiona, przez ks. Polujańskiego. Lecz niestety było ich tylko 

dwóch jego dowódców, tj. Suchowiak Jakub i Józef Sadowski. Ci, gdy ks. Misiewicz 

począł zbierać się do mszy św., wydarli mu kielich z rąk i nie dali nabożeństwa odprawiać. 

Więc w ten sposób ks. Mosiewicz zabrał swe aparaty kościelne, i ochrzcił mego syna w 

moim domu, a kościół przez owe dwa dni świąt był zamknięty. Nareszcie władza Biskupia, 

gdy została zawiadomiona, zesłała przysłała czterech księży i sprawa odbyła się w kościele 

przy ołtarzu, gdzie byli przesłuchiwani tak mężczyźni jak i kobiety. Nareszcie wyrok 

zapadł, że ks. Mosiewicz był i jest proboszczem, a cała zgraja rzuciła się do kłótni, i na sąd 

amerykański. Działo się to w Wielkim tygodniu przed Wielką Niedzielą. Adwokaci 

zażądali świadectwa od Polaków wobec sadu, aby przysięga odbywała się przy zapalonych 

dwóch świecach i krzyżu. Co się też działo istotnie, lecz sprawa wyszła na korzyść ks. 

Mosiewicza. 

Nareszcie z rozkazu biskupa Ks. Polujanski musiał ustąpić  z Bremond, a ks. Mosiewicz 

dojeżdża i nabożeństwo odprawiał, pomimo ze ów nędzny Suchowiak objeżdża po farmach 

i zakazywał Polakom, aby nie jechali do kościoła, bo stary ks. bedzie miał nabożeństwo. 
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Trwało to zaburzenie przez jeden rok. A nareszcie ów Litwin Polujanski przez siłę wdarł 

sie do tutejszej parafii w roku 1881 i rozpoczął swe panowanie jako proboszcz, chociaż
 
nie 

umiał ani czytać ani pisa, ale tylko dolary ściągał w różny sposób, gdzie przez lat piec 

zebrał parę tysięcy, i wyjechał  do Baltimore; Kupił sobie salon i z tego miał utrzymanie.  

Nareszcie zgłosił sie listownie wielebny ksiądz Piotr Litwora rodem z Galicji z diecezji  

Tarnowskiej, z chęcią obieca parafii polskiej w Bremond, gdzie parafianie naprędce złożyli 

potrzebne pieniądze na koszta podróży, za które to w roku 1888, dnia 6go stycznia ks. 

Litwora stawił sie w Bremond, i objął duszpasterstwo w parafii parafii, gdzie po dziś dzień 

wraz z bratem Feliksem, organista, obrządki kościelne sprawują. 

Co sie w parafii działo przez tych lat piętnaście za panowania wielebnego Ojca Litwory, 

tego nie jestem w stanie  opisać, a to z powodu, ze od lat kilku ręka odmówiła pisania, a po 

drugie mniejsza księga spoczęła w reku proboszcza przez lat piec, gdzie ani słówka ksiądz 

nie napisał. 

 

 


