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 WHEELING, W. VA„ urocza miejscowość, położona nad brzegami rzeki Ohio, otoczona ze wszyst-
kich stron górami, najludniejsze i najważniejsze miasto w stanie West Virginnia, szczyci się tym, że 
jest jedną z pierwszych osad założonych nad rzeką Ohio. Historia Wheeling datuje się od roku 1789, 
kiedy to Ebenezer Zane pierwszy stale się tu osiedlił. Miejscowość nadaje się idealnie do obrony, 
z czego nie omieszkali skorzystać pierwsi osiedleńcy stawiając w roku 1774 fort przeciw napadom 
Indian pod nazwiskiem Fort Henry, na cześć Patryka Henry, sławnego mówcy i działacza z czasów 
wojny o niepodległość. Wheeling inkorporowane jako miasto w reku 1808 wzrastało szybko tak 
co do liczby mieszkańców, jak różnorakich przedsiębiorstw, z których najwięcej zatrudniają fabryki 
żelaza, szklarnie, jak również fabryki porcelany.

 Polacy na widowni w Wheeling pojawiają się sporadycznie wcześnie, bo już w roku 1880 przy-
jeżdżają pierwsi wychodźcy, przeważnie z Prus Zachodnich i osiedlają się na stałe. Były to rodziny 
nieliczne, po większej części ze znajomością języka niemieckiego, potrzeby swoje duchowne załat-
wiały w parafii niemieckiej Św. Alfonsa, nie marząc nawet o założeniu swej własnej parafii polskiej. 
Pomiędzy jednakże rokiem 1890 i 1900 ludność polska zaczęła napływać liczniej, zwabiona zarobkami 
w fabrykach żelaza i kopalniach okolicznych. Szykany ze strony butnych Niemców, prócz tego niezna- 
jomość języka niemieckiego u Polaków rekrutujących się teraz w przeważnej części z Małopolski 
i zaboru rosyjskiego, sprawiła, że coraz gwałtowniej odczuwać się dawał brak opieki duchownej 
księdza rodaka i coraz natarczywiej zaczęto mówić o założeniu swej własnej parafii polskiej. Osada 
była nieliczna, organizacji żadnej, różnice prowincjale dzieliły i tę garstkę naszych na obozy, nie dziw 
zatem, że robota szła opieszale i rwała się na każdym kroku.

 Na właściwe tory i skuteczniejsze zabiegi pchnął sprawę ś. p. ks. Władysław Mickiewicz, proboszcz 
parafii Św. Wojciecha w Pittslburgh, Pa., organizując Polonię miejscową w towarzystwo kościelne, 
pod wezwaniem Św. Władysława w roku 1895, i drugie towarzystwo żeńskie nieco później pod 
wez¬waniem Św. Jadwigi.

 Z zorganizowaniem tych dwóch towarzystw wstąpiło jakby nowe życie w szeregi miejscowej 
Polonii, poczuli się na siłach, ochoczo zaczęto się krzątać około zbierania funduszów na zakupienie 
miejsca pod kościół, a równocześnie nie przestano pukać do biskupa Kain o księdza narodowości 
polskiej. — Nie łatwo to poszło, gdyż biskup nie mógł zrozumieć, dlaczego Polacy mieliby mieć 
swoją własną parafię i księdza, zwłaszcza, że parafie irlandzka i niemiecka były zadłużone jeszcze, 
a dobroduszni Polacy, mogliby powoli długi te pospłacać. Wiarusy nasze nie zniechęcili się jednak 
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stawianymi trudnościami. Z funduszów zebranych, z dodatkiem asygnacji z kasy towarzystwa Św. 
Władysława zakupiono miejsce pod kościół i cierpliwie czekano na rozwój dalszych wypadków. 
Łaskawa Opatrzność Boska zdawała się im sprzyjać, bo oto biskup Kain z rozporządzenia Stolicy 
Apostolskiej przeniesiony zostaje do St. Louis, jego zaś miejsce zajmuje biskup Donahue, anglik ro-
dem, który jak najchętniej przyrzeka postarać się dla naszych o księdza polskiego. I w rzeczy samej w 
roku 1901, w miesiącu listopadzie udziela święceń kapłańskich studentowi z seminarium polskiego 
w Detroit, obecnemu proboszczowi parafii Św. Władysława, księdzu Emilowi Musiał. Wytrwałość i 
zapobiegliwa działalność rodaków naszych uwieńczona została pomyślnym skutkiem.

 Młody kapłan gorliwie zabiera się do pracy na niwie kościelnej i narodowej. Zawiązuje się za 
jego staraniem drugie towarzystwo pod wezwaniem Św. Stanisława, wciąga takowe w szeregi Zjed-
noczenia P. R. K.

 Z wiosną roku 1902. zaczyna się, kopać fundamenta pod nowy kościół polski, w czerwcu tegoż 
roku następuje poświęcenie kamienia węgielnego, zaś 22-go lutego 1903 uroczyste poświęcenie 
pierwszego kościoła polskiego w stanie West Virginia pod wezwaniem Św. Władysława.

 Tymczasem kolonia polska rośnie szybko, pokolenie młode w szkołach angielskich zaczyna tracić 
poczucie przynależności narodowej, potrzeba szkoły polskiej daje się coraz więcej odczuwać, ot-
wiera się przeto początkowo szkółkę jednoklasową, w której wykładają nauczyciel i nauczycielka. 
Brak jednakże odpowiedniego personelu fachowego sprawia, że szkółka ta nikogo nie zadawala i 
coraz więcej odczuwa się potrzebę sióstr zakonnych. Po długich i natarczywych prośbach zgodziły 
się nareszcie w roku 1910 siostry Felicjanki z Detroit objąć szkołę, przysyłając na początek cztery 
siostry nauczycielki.

 Klasy mieściły się początkowo pod kościołem, ale gdy z roku na rok liczba dzieci wzrastała zak-
upiono trzy domy przy kościele, przerabiając je na klasy. W roku 1920 parafia zakupiła dawniejszą 
sokolnię, budynek wspaniały, wybudowany kosztem pięćdziesięciu tysięcy dolarów i przerobiono 
go na ośmioklasową szkołę, mogącą pomieścić wygodnie czterysta dzieci. Uczy obecnie w szkole 
osiem sióstr nauczycielek, dzieci zaś do szkoły uczęszcza czterysta trzydzieści.

 Z biegiem czasu jak parafia się rozwijała powstawały w niej nowe towarzystwa jedno po drugim. 
Mamy w parafii dzisiaj siedem towarzystw kościelnych, z których najliczniejsze jest towarzystwo Św. 
Józefa i bractwo Różańca Św. Niewiast.

 Własność parafialna oblicza się na przeszło sto tysięcy, na której ciąży siedemnaście tysięcy 
długu.

 W życiu narodowym parafia Św. Władysława nie pozostała w tyle poza innymi osadami polskimi 
w Ameryce, z czego najlepszym dowodem, że do armii Hallera wysłaliśmy z Wheeling około setkę 
młodzieży polskiej, nie licząc tych, którzy poszli do armii Stanów Zjednoczonych.

 Bondów pierwszej pożyczki polskiej zakupiliśmy w Wheeling za dwadzieścia tysięcy dolarów, nie 
licząc bondów wolnościowych amerykańskich, w zakupie których Polonia Wheelingowska, pierwsze 
zawsze miejsce zajmowała z pomiędzy wszystkich innych narodowości.
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 HISTORJA SZKOŁY Św. WŁADYSŁAWA

 W ROKU 1906, Wielebny Ksiądz Proboszcz Emil Musiał otworzył szkołę parafialną pod kościołem. 
Pierwszym nauczycielem był Leon Makowski, który pełnił ten obowiązek przez dwa lata. Następne 
lata do 1911, było kilku innych nauczycieli i nauczycielek.

 Odczuwając wielką potrzebę w roku 1911, Wielebny Ksiądz Proboszcz sprowadził Siostry Felic-
janki z Detroit, Mich., które od tego czasu w tutejszej szkole pracują.

 W pierwszym roku były trzy Siostry nauczycielki i około 170 dzieci. Gdy jednak liczba dzieci z 
każdym rokiem wzrastała, musiano starać się o więcej Sióstr.

 Od roku 1913 do 1921 przybyły trzy klasy. Kiedy wreszcie w 1925 roku liczba dzieci wzrosła do 
wzrosła do 425 niemożliwym było pomieścić je w klasach pod kościołem. Zatem Wielebny Ksiądz 
Proboszcz urządził kilka klasową szkołę w Hali Polskiej znajdującej się pomiędzy ulicami 45-tą i Wood. 
Aktu poświęcenia dokonał Przewielebny Ksiądz Biskup J. J. Swint, w niedzielę 16-go października.

 Na pierwszym piętrze jest 6 klas a na drugim 2 klasy, oraz obszerna hala ze sceną do przedstaw-
ienia, gdzie dzieci szkolne i Towarzystwa odgrywają od czasu do czasu sztuki teatralne.

 Szkoła Św. Władysława, w której dziś jest osiem stopni nie ustępuje w niczym innym szkołom 
rządowym i od 1913 roku dzieci ósmego stopnia chlubnie składają egzamin do wyższych szkół 
rządowych.


