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Wierzymy w to, że dzieło nasze dozna życzliwego przyjęcia, a na
wet pozwalamy sobie twierdzić, że dokona ono przewrotu chociażby 
częściowego w dotychczasowych zapatrywaniach, że pokruszy lody 
obojętności, że nas skupi, zespoli i poprowadzi ogól Polonii w Buffalo 
na nowe drogi rozwoju i dopomoże do zdobycia względnego dobroby
tu. Po drugie, dzieło to jest cenną pamiątką dla każdego - jest o
brazem naszego stanowiska społecznego wśród amerykanów, jest nie
zbitym dowodem naszej żywotności narodowej, a dla przyszłych histo~ 
ryków mieć będzie nieposlednią wartość historyczną. Uwzględniając 
prócz tego fakt, że pierwsze grupy polaków z11częły przybywać do 
Buffalo około roku 1856-go,Jslusznie nazwać możemy książkę naszą 
dziełem jubileuszowem, z okaz_yi,_@_:letni_ę_gg__istnienia osady polskiej 

,_w mieście Buffalo/ Dlatego z dumą puszczan~wś'wiit~-iaporrri:0---. 
· iia5~-c---otfifilacłi"i mozołach, o przycinkach i sarkastycznych uwagach, 
które niejednokrotnie nas spotykały. Wierząc w to, że wobec społe
czeństwa spełniamy dobry uczynek, że dzieło to rozprószy niejedne 
ciemności, że będzie pomnikiem 50 letniego dorobku naszej osady, 
dotrwali,-§my do końca i dzieło wydali. 

Wydawnictwo 

ALBUMU I PRZEWODNIKA. 

~ ~ ---------------_:__.;:..----~ 
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RZUT OKA 
ogólnoś~i, na dzieje em1gracy1 polskiej 

Z jednoczonych. w Stanach 

POMIMO tego, że jedynem zadaniem niniejszego dzieła jest hi
. storya osady polskiej w mieście Buffalo, dla jaśniejszego 

obrazu i nawiązania opisu do przyczyn, jakie były powodem 
emigracyi polskiej do Stan6w Zjednoczonych, musimy rzucić okiem 
na dzieje emigracyi polskiej w Ameryce w og6lnem znaczeniu. 

Od najd11,wniejs~,ych czas6w brzegi Ameryki nie obce były pola
kom. Są, nawet poqania, że niejaki Jan z Kolna, będą.cy w służbie duń
skiej,'zawiną,ł na swym okręcie do Ameryki o kilkanaście lat wcześ
niej przed przybyciem Kolumba i wylądował na p6łwyspie Labrador. 
Kroniki washingtońskie stwierdzaj~,że polacy przybywali do Ameryki 
w wiekach szesnastym i siedmnastym, czego żywym pomnikiem są, po
kolenia Zubrzyckich i Zborowskich, kt6:re dodać wypada, powoli za~ 

. czynają, się jeśli już nie polszczyć, to przynajmniej nabierać przekona
nia, że należą do wielkiego narodu polskiego. Szczególnie rodziny 
Zborowskich, potomkowie Krysztofa Zborowskiego, który przed gnie
wem króla polskiego,Stefana Batorego,schronił się najpierw do An
glii a p6źniej wywędrował do Ameryki, żywo zaczynają się intereso
wać losem swej dawnej ojczyzny. 

W ośmnastym wieku, po nieszczęsnych rozbiorach państwa pol
skiego, wielu polaków z rozpaczy poszło w świat i w swych wędr6w
kach oparło się aż o przyszłą ziemię ,vashingtona. Spotkali ich tutaj 
Tideusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, gdy „ nie mogąc na 
swojej ziemi, przyszli walczyć o wolność dzisiejszych Stanów Zjedno
czonych. Tułacze ci zaciągali się pod sztandary Kościuszki i Puła
skiego i jak· już wiemy z. historyi, odegrali wraz ze swymi wodzami 
pierwszorzędną, rolę, przyczyniają,c się bardzo znacznie do oswobodze
nia tego kraju z pod panowania angielskiegó. 

Na samym począ,tku 19-stego wieku, Francya wysłała cały legion 
polskich żołnierzy na wyspę San Domingo, położoną, niedaleko brze
g6w Ameryki, by walczyli z powstańcami, gł6wnie murzynami, któ
rży nie życzyli sobie opieki francuskiej. . Polacy, zawsze pewni, że 
Francya odwdzięczy się ini za wyświadczone usługi, poszli, a którzy 
nie zginęli w potyczkach, nie pomarli na ż6łtą, febrę, dostali się na sta
ły lą,d Ameryki, by tu spokojniej dokonać żywota. 

Po polskiem powstaniu w roku 1830 - 31 przybyło do Stan6w 
Zjednoczonych kilkaset polskich emigrantów,skompromitowanych po
litycznie wobec państw zaborczych, a względnie zaborczego rzą,du 
rosyjskiego, ale ci emigranci,nieznalazłszy tutaj punktu oparcia na na-
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rodowym gruncie polskim, sami się wynarodowili a dzieci i wnukowie 
tych polskich emigrantów są już w całem tego słowa znaczeniu ame
rykanami, niemówiącymi, nierozumiejącymi i nieczującymi po pol
sku. 

Potomkowie tych emigrantów nie mają nic wspólnego z amerykań 
• ską Polonią i tylko polskie nazwiska, o ile ich się niewyparli do tego 

czasu, świadczą o tern, że pochodzą z polskich rodziców, Późniejsza 
emigracya polska zaczęła przybywać do Stanów Zjednoczonych po wy
padkach w r. 1848 ~ a szczególniej po upadku węgierskiego powsta
nia, w których to wypadkach polacy odegrali tak ważną a znakomitą 
rolę. 

Lecz i po drugiej emigracyi politycznej pozostały zaledwie tylko 
ślady, a syn lub wnuk owego emigranta po roku 1848 zazwyczaj jest 
wynarodowiony i odsuwa się od polaków. Mało który z nich mówi 
lub rozumi po polsku i żadne serdeczne nici nie łączą go z Ojczyzną 
jego ojców. Polityczna emigracya polska najliczniej jednak zaczęła 

przybywac po powstaniu z 1863 r., ale i z tych weteranów pozostały 
tylko nieliczne jednostki, a większoś<j z nich prawie zupełnie wynaro
dowiła swe dzieci. Dziwna i nadzwyczaj podpadająca pod oczy zaszła 
w nich zmiana. 

Polscy emigranci polityczni byli to ludzie, zaliczający się do naj
większych i najgorliwszych patryotów, a jednak przed amerykaniza
cyą nie mogli uchronić nie tylko swych dzieci, ale nawet i siebie sa
mych. 

Przybywszy do Stanów Zjednoczonych i osiadłszy na ziemi W ash
ingtona, urządzili się tak, jakby im najspieszniej było zrzucić z siebie 
polską skórę, a przyoblec się w amerykańską. Czy ich zraziło 

niepowodzenie, czy upadli na duchu i stracili wiarę w siebie i przy
szłość Polski, o tern nie wiemy, ale koniec końcem, w Ameryce ode
grali taką rolę, jakby im było bardzo pilno zrzuci6 gniotący ich eię

żar z piersi. 

I gdyby do Ameryki byli przybywali sami polscy emigranci, 
skompromitowani politycznie wobec zaborczych rządów, to dzisiaj nie 
mielibyśmy amerykańskiej Polonii. Komu zawdzięczamy to, że ist
nieje Polonia w Ameryce i że znana jest jako czwarta dzielnica Polski? 
To zawdzięczamy tylko siermiężnej rzeszy, temu polskiemu chłopu, 

który przybył tutaj dla poprawienia sobie materyalnego bytu, dla 
chleba. Ten polski chłop nie wyparł się swej narodowości i. wzniósł 
jej sztandar wysoko. 

Gdyby nie polski chłop, nie moglibyśmy dzisiaj mówi6 o amery
kańskiej Polonii, liczącej z górą dwa i pół miliona dusz. Polscy emi
granci polityczni nie mogli się oprzeć amerykanizacyjnym żywiołom, 
bo przybyli tutaj pod wrażeniem okropnych ciosów, zadanych Polsce, 
zmiażdzeni na duchu, a przybywając stosunkowo w małej liczbie, za
pewne zrzekli się dalszych usiłowań, niepodobnych do przeprowadze
nia, na korzyść własnego losu, spokojniejszego i wygodniejszego by
tu, który, by zdobyć, wypadało poddać się otaczającym wpływom i 
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zapomnieć o przeszłości. Prócz tego emigrani polityczni, już w Eu
ropie zarażeni liberalizmem, który zwłaszcza za czasów napoleońskich, 
a później za czasów istnienia Królestwa Kongresowego niepodzielnie 
w Polsce ,panował, mało mieli wiary w siebie, wiary w Boga, a zatem 
i w słuszność sprawy polskiej, wobec czego w przyszłość Polski zupeł
nie zwątpili, co się też najlepiej przyczyniło do szybkiej ich ameryka
nizacyi. 

Tak więc najlepsi synowie Polski, którzy nie mogli przeboleć u
padku ojczyzny, zwątpiwszy we wszystko, przeszli w ducha i krew 
obywateli Nowego Świata, przeważnie raz na zawsze przepadając dla 

i Polski. 
Wprawdzie tu i ówdzie wnukowie i prawnukowie tych nieszczęśli

wych tułaczów,pod wpływem obecnych stosunków w Europie przypo
minają sobie, że dziadowie ich byli polakami, zaczynają badać dzieje 
Polski, a nawet brać udział w życiu tutejszej Polonii lub nawiązywać 
stosunki bezpośrednio z Polską; ale· są to wypadki nieliczne i strat po
niesionych przez polskość na rzecz Stanów Zjednoczonych, nigdy nie 
wynagrodzą. Nie uległa jednak amerykanizacyi emigracya później
sza, rekrutująca się z włościan polskich. Ostał się chłop polski, bo 
wierzył i wierzy mocno, że jest Bóg na niebie, że Kościół katolicki, 
którego jest członkiem, jest założony przez Chrystusa Pana i że prę, 
dzej, czy później będzie wymierzoną, podobnie jak każdemu człowie
kowi tak i narodom, sprawiedliwość i że, ta sprawiedliwość przypadnie 
i polakom w udziale. 

Można mieć różne zapatrywania, ale przyznać trzeba, że wła.~nie 

ta śilna wiara u polskiego chłopa stała się podstawą egzystencyi, że 

tak się wyrazimy, społeczeństwa polskiego w Stanach Zjednoczonych. 
W prawdzie dodać do tego wypada także i konserwatyzm, czyli dąż
ność zachowawczą :form społecznych i życiowych u polskiego chłopa i 
to konserwatyzm tak silny, jak w żadnej klasie narodu polskiego, ale 
wiara była pierwszą podstawą i dźwignią. 

Pierwsza emigracya chłopska, złożona ze ślązaków, przybyła po 
roku 1850 do Texas- Przybyła ich nie wielka garstka, ale skoro tyl
ko ci prawdziwi pionierzy polscy znaleźli się na miejscu, uczuli zaraz 
brak polskiego kościoła i polskiego księdza, a więc rączo i ochoczo 
-eabrali się do wybudowania świątyni Pańskiej i postarali się o pol
skiego kapłana. 

Za tą garścią emigrantów-chłopów, przybyły dalsze gromady. 
Amerykanie pr~yjmowali ich'z otwartemi rękami, gdyż dobrego ro
botnika był brak wielkt, a prŻekonali się rychło amerykanie, że nie
ma lepszego robotnika nad polaka, a względnie polskiego chłopa. 

Bywało bowiem, że amerykanie z wdzięczności za oddane usługi 
polskie w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, obdarzali 
polskich emigrantów politycznych ziemią, a nawet funduszami na 
pierwsze początki, ale emigranci polityczni porzucali zieniię i uciekali 
do miaśt. To zraziło cokolwiek amerykanów, dopóki nie poznali pra
cowitego i sumiennego chłopa polskiego. 
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.e.c, 

Wjazd do portu buffaloskiego z jeziora Erie, przy świetle księżyca,. Z prawej strony widok na tamę, zbudowaną 
ogromnym nakładem pracy i kapitału. Ze strony lewej latarnia morska wskazuje okrętom drogę, rzucając na kilka mil 
angielskich długą smugę elektrycznego światła. 
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Właśnie·w tych czasach rabunkowa gospodarka rzą,du austryac 
kiego w Galicyi, który tylko darł skórę z ludności polskiej, ale nic w 
zamian nie dawał, tak że kwitnącą i względnie bogatą dawniej tą część 
Polski zuboż;vt. całkowicie ~ dalej ucisk okropny pod zaborem ro
syjskim i polityka Bismarka wraz z jego prawami majowemi pod za
borem pruskim dokonały tego, że nie tylko lud polski, ale i rękodziel
nicy zaczęli tłumnie wyjeżdżać do Ameryki, bo rządy zaborcze wszy
stko zabrały, nie pozwalają,c polakom w ich własnym kraju zdobyć 
kęsa chleba, by tern szybciej ich zniszczyć i całkowicie ujarzmić. Rów
nocześnie niemal amerykanie, poznawszy wartość polskiego robotnika, 
rozpuścili setki agentów po Polsce, którzy lud wieśniaczy i rzemieśl
niczy zaczęli namawiać do ~ędrówki za ocean, obiecują,c mu złote góry 
i niestworzone rzeczy. 

Bity, maltretowany i prześladowany lud polski, a prócz tego przez 
zaborców ograbiony ze wszystkiego, dał się skusić namowom i puścił 
się w nieznane kraje. Pierwszym wychodźcom ciężko było i trudno w 
obcym kraju, ale r,ychło w Ameryce tyle powstało :fabryk, że wprost 
prosili się właściciele tychże, by robotnik polski pracował. Ten dobro
byt nie trwał wprawdzie długo, ale wystarczył, by przybyli ściągnęli 
swoje rodziny a nawet krewnych i zna,jomych. To spowodowało emi-

' gracyę tłumną,. · 
Polacy, gdzie tylko znaleźli po temu sposobność,organizowali wła

sne polskie parafie i budowali własne polskie kościoły i szk;oły, 
co im przychodziło nieraz z wielką, trudnością. Nieraz sami nie mieli 
co jeść, a zabierali się z ostatnim wysiłkiem do budowy kościółka, a 
bodaj chociażby tylko skromnej kapliczki. Wiele, bardzo wiele razy 
zbywałó im nie tylko na materyalnych :funduszach ale i moralnem po
parciu a mamy nader liczne przykłady, że właśnie ze strony tych, któ
rzy im powinn:i przyjść w pomoc, spot,ykało ich zniechęce~ie i gorzkie 
rozczarowanie. W niejednej osadzie zebrało się sto, stopięćdziesiąt lub 
dwieście rodzin polskich, a dobrze myślą.cy polacy osądziJi, że byłby 
już czas do zorganizowania polskiej parafii i wybudowania polskiego 
ko~cioła. 

Wybrali więc komitet i wy~ali go do księdza biskupa z prośbą,, 
aby im przysłał jakiego pofa;kiego księdza, któryby się zajął zorgani
zowaniem polskiej parafii. 

v Ksiądz biskup irlandczyk, a niekiedy niemiec, uprzedzony do po-
laków, powiada im, że w tej miejscowości istnieje irlandzki lub nie
miecki katolicki kościół,- a więc i polacy mogą, do niego należeć. 

Rozchodziło się bowiem irlandzkim lub niemieckim biskupom, by 
polacy coraz tłumniej przybywają.cy, nie tworzyli własnych kościoJów 
a tern samem osobnego społeczeństwa, ale by łączyli się z parafianami 
innych narodowości, wskutek czego zwiększyliby powagę i siłę hierar
chii kościelnej, składają,cej si{) z irlandczyków a :(>O części niemców, a 
co również ważnem, w ciągłem obcowaniu z innonarodowcami prędzej 
by się wynarodowili. 

Jednakowoż chłopek polski postanowił w Ameryce chwalić Pana 
Boga po polsku i nie spoczął tak długo, ,dopóki nie stanął u celu swych 
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życzeń. Stawiano mu niezliczoµe przeszkody, biskupi ajryscy czynili 
trudności niemal niepokonane ale chłop polski się uparł i dokazał swe
go. Za pierwszym kościółkiem polskim powstał drugi, trzeci, czwar
ty itd., a w miarę tego jak emigrował lud siermiężny z kraju do Sta
nów Zjednoczonych, w różnych miejscowościach powstawały polskie 
kościoły i szkoły i dzisiaj mamy już w Ameryce z górą 560 polskich 
kościołów, z których bardzo wiele nie ustępuje w niczem nawet najwspa
nialszym katedrom. Lud polski, mając na swem czele z początku tylko 
kapłanów a później -nieliczną inteligencyę, organizował się sam i dzisiaj 
jest tak już zorganizowany, jak każda inna narodowość na obczyźnie. 
Ten polski lud dokonał prawdziwych cudów, bo polski majątek, włożo
ny w polskie kościoły i szkoły, parafialne budynki, zakłady naukowe, 
domy przytułku, szpitale itp., przenosi już 50 milionów dolarów, czy
li około 200 milionów pruskich marek lub 250 milionów austryackich 
koron. · 

A trzeba tu i to jeszcze zauważyć, że ten lud, który dziesiątki mi
lionów dolarów złożył na ołtarzu religijnym i narodowym, przybył 
prawie bez grosza i .nieraz musiał sobie odejmować od ust, aby doko
nać tego, czego dokazał. 

Wiara, jaką ten lud wyniósł z Ojczyzny, uchroniła go od wynaro
dowienia, - od wynarodowienia uchronił go katolicki Kościół a ten 
lud odczuwafo:c dobrodziejstwa, jakie zlała na niego ta Boska instytu-,. 
cya, jest serdecznie i gorą.co do niej przywiązany. Jeżeli rzymscy pa
pieże a szczególniej Pius IX,mówiąc o całej Polsce, wyraził się: ,,Po
lonia semper fidelis" (Polska zawsze wierna) to takie twierdzenie mo
gliby jeszcze z większą ścisłości!! zastosować do amerykańskiej Po
lonii. 

I w tern leży właśnie podstawa bytu społeczeństwa polskiego w 
Ameryce. Gdyby chłop polski nie był się uparł, gdyby nie 
miał niezwykle silnej wiary i przywią,zania do zwyczajów i obycza
jów swych oJców, czyli gdyby nie był konserwatystą, Polonia w 
Ameryce nie byłaby nawet w dziesiątej części tern, czem jest dzisiaj. 

Gdyby na podobne przeszkody przy organizowaniu parafij i bu
dowie kościołów, natrafili katolicy innych narodowości, to zraziliby 
się i nietylko porzuciliby swój zamiar, ale może nawet przeszliby do 
jakiej protestanckiej sekty; co zresztą zdarzało się bardzo często u in
nych. Tymczasem wiara silna ocaliła wychodźtwo polskie i dzisiaj 
pokolenia polskie,zrodzone na ziemi amerykańskiej,są polskie i da Bóg 
pozostaną polskie. 

Jednakowoż że tak jest a nie inaczej, zawdzięczać należy w rów~ -
nej mierze nielicznej wprawdzie, ale w przeważnej części owianej du
chem patryotycznym inteligencyi polskiej, ktora z różnych powodów 
znalazł_a się także w Ameryce. 

Wiadomo bowiem, że prócz przywiązania do wiary ojców i zwy
czajów ojczystych, chłop .polski nie mógł wynieść ze starego kraju nie 
tylko :r,atryotyzmn ale bardzo często nawet świadomości narodowej. 
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W spętanej kajdanami Polsce nie wolno było uczyć po polsku. Pod 
zaborami pruskim irosyjskim nie wolno· było nawet mówić po polsku, 
a co dopiero nauczać, grlzież więc ten biedny włościanin lub robotnik 
polski miał się dowiedzieć czem była Polska, kiedy go nawet pisać i 
czytać uczyć nie j;Jyło wolno. W' Gahc.yi również I.:zą.d austryacki tak 
postępował, by chłop polski był najciemniejszym pod słoncern, by wy
raz „Polska" był dla niego jakiemś straszydłem. Wprawdzie naucza
no tajnie, ale owoce musiały być bardzo skromne, gdyż naucza
nia tego nie można było rozwinąć ani rozszerzyć na wsie i miastecz
ka. Co więc ojciec i . dziad o Polsce opowiadał, tyle wiedziano 
o swej ojczyźnie i z tym malutkim zasobem świadomości narodowej 
przybyły masy ludu polskiego w kraj obcy. 

Skoro jednakże garstka inteligenc.vi polskiej w Ameryce spostrze
gła, że lud polski zaczyna się łączyć w parafie, postanowiła te.n lud 
rzucony na łaskę losu uświadomić. Były w tej inteligencyi i wsze
regach księży polskich jednostki tęgie, pełne rozumu i poświęcenia, 
ale były także słabe, które wybrały niezbyt proste drogi a tern samem 
utrudniały pracę pomyślnie prowadzoną przez drugich. Jednakowoż 

praca nad oświatą postępowała. Przy każdej niemal parafii powsta
wały biblioteki, kółka narodowe i patryotyczne. Zaczęto urządzać 

obchody narodowe: Styczniowe, Listopadowe, 3 Maja, na których tłó
maczono ludowi, czem była Polska; uczono historyi, krzepiono myślą, 
że wielka ojczyzna nasza nie zginęła. Zaciekawiony lud zaczął czytać 
książki polskie, polskie gazety i tłumnie zaczął się garnąć do polskich 
organizacyi. Prasa polska w Ameryce dzieło oświecenia i unarodo
wieńia polskich mas emigracyjnych prowadziła z zapałem, rosły zatem 
szeregi czytelników i powstawały coraz to nowe pisma polskie, tak, że 
dzisiaj pism polskich w Stanach Zjednoczonych liczymy 54 a wszystkie 
one razem wziąwszy, mają przeszło 200 tysięcy płatnych abonentów a 
drugie tyle czytelników, gdyż każda gazeta idzie jeszcze w drugie rę
ce. Objaw to niezwykle pocieszający, któremu dorównuje zaledwie 
czytelnictwo pod zaborem pruskim, także niezwykle rozwinięte wśród 
mas włościanskich. 

Nic więc dziwnego, że ze wzrostem prasy polskiej w Stanach Zje
dnoczonych i to prasy przeważnie na wskroś patryotycznej, rósł duch 
polski, rosło uświadomienie i dążność do jedności. . Wegetujące z po
czątku organizacye polskie, zaczęły rość jak na drożdżach i z trzech 
największych organizacyi polskich, Związek Narodowy Polski, liczy 
dzisiaj 48 tysięcy członków, Zjednoczenie Pol. Rzymsko Katolickie 26 
tysięcy, Unia Polska przeszło 7 tysięcy a wliczając do niej należące ko
biety, przeszło 11 tysięcy. Prócz tego jest jeszcze kilkanaście in
nych organizacyi polskich, liczących od tysiąca do 5 tysięcy człon
ków, jak Stowarzyszenie Polaków w Ameryce, Unia św. Józefa, itd., 
które razem wziąwszy, ,mają do 20 t.vsięcy członków. 

Daleko już idące uświadomienie narodowe musiało także nie zanie
dbać pielęgnowania pieśni polskiej i również przenieść na ziemię W ash
ingtona do osad polskich ideały tak wspanialej organizacyi,jak Sokół 
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Polski. I dzisiaj Związek Spiewaków Polskich w Ameryce to organiza
cya potężna,składająca się z całego szeregu chórów i kół śpiewaczych, o 
2 tysiącach członków a Sokół Polski dumnie rozpościera skrzydła dolo
tu i ściele coraz to nowe gniazda, krzepi ducha polskiego w młodych 
pokoleniach, zrodzonych na ziemi amerykańskiej, nie pozwalając im 
zapomnieć, że chociaż na obcej ziemi zrodzone, nie przestały być pola
kami i muszą dźwigać na swych barkach obowiązki odziedziczone po 
ojcach w służeniu nieszczęśliwej ojczyźnie, czem wypadnie. Związek 
Sokołów Polskich w Stanach Zjednoczonych liczy dzisiaj do pięciu ty
sięcy członków czynnych a dwa razy tyle ma pod swą pieczą dziatwy 
polskiej, kt1órą zaprawia do sokolich lotów. 

Dzisiaj rozrzuceni po Stanach Zjednoczonych polacy rzeczywiście 
stali się społeczeństwem. Podwaliny rzucili księża; uświadomienia do
konała inteligencya przy pomocy kilkunastu prawdziwie dla spra
wy polskiej pracujących kapłanów polskich.Dzisiaj całe już społeczeń
stwo polskie w Ameryce coraz bardziej pracuje nad sobą i pogodnem 
okiem spogląda w przyszłość. Szczególnie ostatnie lata są okresem go
rączkowej działalności. całego· społeczeństwa na każdem polu. Założone 
przed laty Seminaryum polskie w Detroit, dzisiaj już niewystarcza. 
Organizacye polskie myślą o nowych wyższych instytutach polskich, 
które niebawem powstaną. Ulepszenie parafialnych szkół polskich jest 
zadaniem najbliższem. Prócz tego powstają ochronki, szpitale polskie 
a po większych miastach jak Chicago, Milwaukee, Buffalo, Detroit -
Domy Polskie, które obok kościołów, mają b,yć drugiemi twierdzami 
polskości i przybytkami ducha polskiego. Domy te mają skupiać 

towarzystwa pod jednym dachem, zbliżać partye i obozy do jednego 
celu i wnosi6 w masy polskie życie towarzyskie. 

Po większych środowiskich polskich powstają nawet Teatry Na
rodowe polskie a osady polskie w Chicago i New Yorku poszczycić się 
już mogą trupami, jakie mogłyby występować na deskach teatrów sta
rokrajowych. W mniejszych osadach powstały towarzystwa dramaty
czne, które siłami amatorskiemi wystawiają często nawet dosyć tru
dne sztuki teatralne, przeważnie jednakowoż o treści patryotycznej. 
Kółka literackie mnożą się także i powoli tworzy się osobne piśmien
nictwo polsko-amerykańskie, które rozporządza obecnie dosyć poważ
nemi 'siłami. Ponownie okazuje się dążność do zorganizowania całej 
prasy polskiej przez odnowienie istniejącego dawniej Stawarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Ameryce, które obecnie jest palącą potrzebą. 
Ogć,łem dążność organizacyjna przebija się na każdym kroku. 

Prócz sejmów politycznej organizacyi Związku Nar. Polskiego, 
pr6cz zlotów Sokolskich, zjazdów Śpiewaczych, sejmów Zjednocze
niv, Pol. Rzym. Kat. i Unii PolskieJ w Ameryce, odbywanych przez 
powyższe organizacye co lat dwa a zawsze przynoszących nowe refor
m,y, nowe zadania do spełnienia itd., bardzo ważną rolę w życiu spo
łeczeństwa polsko'.amerykańskiego odgrywają kongresy Polsko Kato
liclzie, urządzane przez Stowarzyszenie polskich księży świeckich i 
wszystkie kościelne organizacye i towarzystwa. Kongresy te prócz 
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zadań dotyczących szkolnictwa parafialnego, utrzymania Polskiego 
Domu Emigracyjnego św. Józefa w Nowym Yorku itd. zajmują się 
także kwestyą biskupów polskich w Stanach Zjednoczonych. Podjęto 

już w tej nadzwyczaj ważnej dla polaków sprawie starania, prośby po
laków złożyła Ojcu św. osobna delegacya polska, która wyjechała do 
Rzymu, ale dotychczas starania nie odniosły skutku. 

Wprawdzie Ojciec św. wysłał do Stanów Zjednoczonych ks. arcy
biskupa Symona, który zwiedził wszystkie ważniejsze osady polskie i 
zdał o nas jak najlepsze sprawozdanie, ale na razie~ skończyło się na 
tern, gdyż hierarchia kościelna w Stanach Zjednoczonych, składająca 
się z ajryszów i niemców, .ze wszystkich sil sprzeciwia się mianowaniu 
polaków biskupami, ze względów tych, że polacy jeszcze powolniej by 
się wynaradawiali. Pomimo tego Duchowieństwo i całe społeczeń
stwo polskie dokłada starań, by opór ajryszów złamać i odnieść zwy
cięztwo. 

Społeczeństwo polskie w Ameryce nie zapomniało także oddać 

hołdu pamięci wielkich swych bohaterów, najbardziej związanych z 
historyą amerykańską, a mianowicie Kościuszki i Pułaskiego. z 
datków dobrowolnych wzniesiono ju-z pomniki Kościuszce w Chicago, 
Milwaukee i Cleveland, a wkrótce stanie pomnik Kościuszki w Was
hingtonie, podczas gdy rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się, 
dzięki staraniom polskim, uczcić pamięć Pułaskiego, przez postawie
nie mu pomnika konnego w Washingtonie. 

W życiu politycznem Stanów Zjednoczonych, polacy, jako dwu i 
pól milionowa rzesza, za. mały biorą udział. 

Tylko w miastach Chicago, Milwaukee i South Bend polacy, że 
tak powiemy, trzęsą polityką miejską, gdzieindziej pośrednie tylko 
zajmują stanowiska. Lepiej się powodzi polakom w małych miastecz
kach, gdzie często większośćrady miejskiej składa się ż polaków. Do 
kongresu Stanów Zjednoczonych nie udało się jeszcze polakom wysłać 
ani jednego reprezentanta, natomiast w legislaturach poszczególnych 
Stanów zdobyli kilka krzeseł. . 

Przemysł i handel dopiero w ostatnich kilku latach rozwinął 
się w osadach polskich. Szczególnie młode pokolenia zrywają z zapa
trywaniami ojców i rzucają się w wir życia handlowego a nawet na 
przedsiębiorstwa fabryczne. Na wzór amerykanów zaczynają polacy 
łączyć się w spółki handlowe. Tworzą coraz liczniejsze i poważniej
sze stowarzyszenia kupców, rękodzielników i przemysłowców, co jest 
zadatkiem lepszej przyszłości ekonomicznej dla całego społeczeństwa 
polskiego w Stanach Zjednoczonych. 

Ostatnie lata prócz tego zaznaczyły się dążnością wśród Polonii a
merykańskiej do ściślejszego nawiązania stosunków ze swą ojczyzną 
w starym kraju. Żywe zainteresowanie się wydarzeniami w Polsce, 
dobrowolne opodatkowanie się wielu towarzystw w celu zasilenia gro
szem Skarbu Narodowego Polskiego w Rapperswylu, wreszcie ciągle 
ofiary pieniężne, składane na cele pomocy narodowej pod różnemi po
staciami, są dowodem, że miłość ku Polsce, w wychodzcach polskich w 
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Ameryce stale wzrasta, zamiast obniżać się w miarę dłuższego pobytu 
na obczyźnie. I stalo się to wszystko jedynie tylko staraniem garst
ki dzielnych księży polskich, garstki inteligencyi i pracą usilną nad 
sam.ym sobą; tych rzesz ludu polskiego, którym na obczyźnie przyszło 
dopiero poznawać i uczyt~ się, co to jest Polska. Położone zasługi są 

wyłączną własnością; emigracyi, gdyż została ona ,opuszczona przez 
swych braci w ojczyźnie, oddana własnym silom, na los szczęścia, na 
Opatrzność Bożą. Że nie zginęła w morzu amerykanizacyi, że potra
fiła stać się społeczeństwem, to zawdzięcza jedynie hartowi ducha, 
przemawiającej rzewnie do niej wielkiej przeszłości dziejowej i pracy 
nad siły jednostek, które przypłaciły swe usiłowania wcześniejszą 

śmiercią, bo praca ta nie była ani łatwą ani wdzięczną. 

Bylibyśmy jednakowoż niesprawiedliwi, gdybyśmy stanowczo o
rzekli, że bracia nasi zapomnieli o nas całkowicie i dobrowolnie zdali 
nas na zatracenie. Owszem, w stolicach dzielnic polskich jak W ar
szawie, Lwowie, Krakowie i Poznaniu myślano o nas, ale pomocy u
dzielić nikt nam nie był w stanie, bo cała Polska jęczała pod ciężarem 
ucisku politycznego lub ekonomicznego. Widząc swoją niemoc, bra
cia nasi w Europie z góry zawyrokowali, że dla nas nie ma ratunku i 
chociaż z bólem serca, jednakowoż pogodzili się z tą myślą. Można 
powiedzieć, że tylko dla przekonania się, jak długo konanie nasze na 
obczyźnie potrwa, przybywali do nas z Europy jużto wysłańcy orga
nizacyi,jużto prywatni goście,którzy korzystając z pobytu w Ameryce, 
odwiedzili i polskie kolonie. Gościliśmy tu Przew. szambelana papies
kiego ks. Wawrzyniaka z Poznania, witaliśmy pułk. Miłkowskiego, 
dzielnego szermierza sprawy polskiej i nestora pisarzy polskich, prze
mawiał na zwołanych zebraniach były poseł do parlamentu austr,yac
kiego i sejmu galicyjskiego, J. Stapiński,;bawiłwśródnas prof. uniwer
sytetu lwowskiego,Dunikowski, przybywało kilka innych osobistości, 
ale losem·naszym nie zajęto się w Europie, będąc przekonania, że ratu
nek wszelki jest niemożliwy, że wcześniej czy później skazani jesteś
my na zagładę. 

A przecież pomimo najniekorzystniejszych warunków, w jakich 
znaleźliśmy się w Ameryce, pomimo tego, że wszystko od samego po
czątku zdobywać przyszło ciężką pracą rąk, krwawym potem i wysił
kiem niesłychanym, pomimo tego nie poddaliśmy się i o poddaniu się 
na rzecz amerykanizacyi nie myślimy. Owszem, co raz bardziej u
trwala się u. nas myśl, że jesteśmy społeczeństwem odrębnem a doro
bek zabiegów całego szeregu lat daje nam wszelkie prawa do podob
nego twierdzenia. Z każdym rokiem uświadamiamy się coraz bar
dziej, z każdym rokiem rośnie nasz dorobek narodowy i społeczny. 

Przez długie lata byliśmy tylko wyrobnikami, najmitami drugich 
a teraz kiełkuje myśl, by wszystko,co zrobić jesteśmy w stanie, wyko
nywało się wśród nas i przez nas, a hasło: Swój do swego! rozbrzmiewa 
coraz potężniej, bo zadaniem naszem jest, by się bogacić nawzajem przez 
siebie samych, j:,k tego żywym przykładem są żydzi. To .też rzucone 
hasła wydają; już pożądane owoce, a prócz całego szeregu instytucyi, 
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jakie powstają wśród nas, w kilku osadach polskich pozakładano na
wet banki polskie, tak potrzebne dla naszego wyodrębnienia się eko
nomicznego z pod przemożnych wpływów amerykańskich. 

Niech ta wiązanka myśli i pobieżnego skreślenia działalności na
szej jako społeczeństwa polskiego na obczyźnie, będzie zachętą dla 
tych, którzy dotąd jeszcze odsuwają się od pracy wspólnej dla dobra 
ogółu. Niech pamiętają oni, że historya surowo kiedyś osądzi ich o
spałość i lekceważenie, i kamieniem potępienia i słowami pogardy o
brzuci ich pamięć. Niech to dzieło będziif!dll;t nich dowodem, że u
czynki tak społeczeństwa całego jak poszczę,gólnych, ludzi idą pod oce
nę przyszłych pokoleń, a historya robi popfawny rachunek sumienia z 
działalności minionych pokoleń i nagradza wzmianką zaszczytną tych, 
którzy na to zasługują a karze opieszałych, niewdzięcznych synów oj
czyzny pogardą i napiętnowaniem. Dzisiaj jeszcze czas zejść z fałszy
wej drogi tym, którzy zapomnieli o obowiązkach względem ojcz,yzny! 
Prócz zaprzańców polskości należy jeszcze wspomnieć o naszych wa
dach ogólnych, które nas trapią i zagradzają n.am drogę w prędszem 
dążeniu do wytkniętego celu. Wielkim będziemy narodem i cudów 
zdołamy dokazać w Ameryce, jeżeli pozbędziemy się trzech śmiertel
nych chorób, toczących dotychczas społeczność naszą. Chorobami te
mi: pry,vata, czyli przekładanie własnych, osobistych spraw i korzy
ści nad ogólne dobro narodu; - niezgoda, zagrażająca życiu naszemu 
narodowemu na każdem jego polu i - nadużywanie wolności, które 
sprawia, że my, przywykli do ślepego posłuszeństwa w Ojczyźnie -
- graniczącego niemal z wyzuciem z wszelkiej woli indywidualnej, ---: 
stajemy się tu, w kraju powszechnej swobody,zuchwalcami,nie dający
mi sobą kierować, poprostu nie chcemy nikogo słuchać! Wolność 

przeobrażamy w samowolę, co jest ostatęcznością ze wszech miar zgu
bną. Wylecznly się z tego! wyleczmfsię z tych trzech słabości na
szych, a emigracya polska stanie się godną swej sławnej, niezapomnia
nej Ojczyzny. 

Oto szkic, jaki musieliśmy nakreślić, chcąc przystąpić do szcze
gółowych dziejów osady polskiej w mieście Buffalo i według też tego 
samego chronologicznego porządku, to znaczy w miarę, jak się osada 
nasza rozwijała, kreślić będziemy jej historyę. 
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PAŁAC BISKUPI I KAPLICA 
PRZY DELAWARE AVE. 

Pałac ten zajmu.ie obecnie biskup Charles Colton od roku 1903, 
przed nim rezydował biskup Quigley, który obecnie jest arcybisku
pem w Chicago, Buffaloska dyeceŻya powstała w roku 1848. Obecny 
biskup jest 4tym z rzędu. Ludności katolickiej w dyecezyi 197.000. 
Księży 294, kościołów 131, szkół parafialnych 86, dzieci w nich 27.572. 

Typ rezydencyi dorobkiewicza 
buffaloskiego, wzniesionej w sty
lu kapitalistyczno-amerykańskim. 
Kłóci się tu styl romański w skle
pieniach dolnej części budowli, ze 
stylem staro-niemieckim górnej 
jej części, przypominającym żywo 
Norymberg1ę. Z boku fantastycz
na 6cio kątowa baszta, natomiast 
okna są w stylu „modern".Niezla
ny jeszcze należycie zlepek róż
nych 1_1arodowości, jakie się złoży
ły na mieszkańców ziemi Wash

. ingtona, znakomicie charaktery
zuje się w tej budowli.· 
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MIASTO BUFFALO. 
Jego początek i rozwój. Dzisiejsze jego znaczenie handlowe. Przyszłość "Ba_ 

wolego Grodu". W którą, stronę postępować będzie rozwój miasta. Godne za

pamiętania uwagi. Krótki opis miasta. Rozwój fabryczny i handlowy. 
Przewodnik po mieście. Instytucye miejskie i korporacyjne. Teatry 

i miejsca zabaw. Parki i miejsca wycieczkowe. Informacye i dro
bne wiadomości ogólne. 

E.UROPEJCZYK, przyzwyczajony do sęd. ziwych lat mia. st stare_ 
go kraju-do poważnych gmachów, porosłych niemal mchem 
starożytności, bo nieraz setki lat dźwigających na swych 

barkach, zdziwi się niejednokrotnie, gdy bliżej się zapozna z historyą 
niektórych miast amerykańskich. · 

Do na.;młodszych z wielkich miast Stanów Zjednoczonych należy 
Buffalo. Przypatrując się jego życiu, rozległej przestrzeni, dosyć 

pięknym ulicom i gęsto zabudowanej dzielnicy handlowej, mimowoli 
wierzyć się nie chce, że 400sto tysięczne miasto potrafiło wzrość zale
dwie w kilkudziesięciu latach, gdyż rozwój miasta Buffalo datuje się 
dopiero od roku 1850tego, a prawdziwie amerykański jego rozrost od 
roku 1870. 

Historyczne miasto Buffalo liczy dopiero 93 lat. Gdzie dzisiaj 
olbrzymie gmachy handlowe, gdzie brzegi portu pokrywają, potworne 
elewatory i obszerne magazyny, na tern miejscu wśród dokoła otacza
jących lasów i bagien, istniała dawniej wiosczyna indyan, szczepu Iro
kezów, lioszą,ca miano Tu-sha-wa" Przebiegali te okolice biali przy
bysze z Europy, lub osadnicy amerykańscy, ale okolica nie wabiła ani 
wdziękiem, ani nie zdawała się obiecywać korzyści handlowych. Do
koła istniały już miasteczka dosyć ludne jak Dunkirk, nawet dzisiej
sza Tonawanda liczyła sporo białych osadników, a wieś Tu-sha-wa da
lej była siedliskiem tylko indyan, którzy zamieszkiwali chwilowo nę

dznie zbudowane szałasy lub namioty skórzane, bo rzemiosłem ich by
ła wojna lub polowanie. 

Dopiero w roku 1789 ukazały się we wsi Tu-sha-wa pierwsze gro
madki białych, które się tu osiedliły. W lat 7, t. j. w roku lg96 wieś 
Tu-sha-wa prócz szałasów indyańskich liczyła 16 domków,• zbudowa
nych przez białych oĘ;adników, a 8 z tych domostw znajdował~ się na 
dzisiejszej ulicy Main. 

Ustawiczne wojny z anglikami, wkrótce wyludniły wieś Tu-sha
wę. Część indyan Irokezów przeszła na stronę anglików, część po
szła w dalsze strony, ustępują,c przed białymi, którzy się tu zaczęli 
coraz liczniej osiedlać ze względu na dobry punkt handlowy. W ro
ku 1813 było już we wsi Tu-sha-wa kilka set rodzin białych osadni
ków i·wówczas to pomyślano o zmianie nazwy osady. 

W lasach i na stepach, otaczających nową osadę, żyły tysiączne 
stada bawołów, na które urządzali polowania indyanie. a później i bia-
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MAGISTRAT BUFFALOSKI. City Hall] 
Monumentalny gmach, zbudowany z granitu, jest jednym z najwspanialszych budynków wBuffalo. 



li, zabijając je tysiącami corocznie. Można powiedzieć, że okolica ta 
była ojczyzną, bawołów, tyle ich tutaj było przed laty. Ponieważ no
wa osada prowadziła handel przeważnie skórami i mięsem bawołem, 
nazwano ją, też ,.bawołem" (buffalo) i pod mianem Buffalo zainkorpo
:r,owano w roku 1813 jako mia~teq;ko .. :Cilł'głe na,pady indyan nie po-
zw:oliły się osadżie rozrastać. ' , · • ·. · · 

Już w tym samym roku anglicy do spółki z indyanami napadli na 
świeżo powstałe Bu:f:falo i spalili je doszczętnie. Gdy walki ustały, 
odbudowana mieścina Bu:f:falo poczęła się powoli rozwijać. W roku 
1827 zbudowano tu pierwszy kościółek drewniany, a w roku 1835 in
korporowano Buffalo jako miasto. 

Rzecz naturalna, do prawdziwego miana miasta było jeszcze bar
dzo daleko, ale w ówczesnych czasach można było dostąpić tego za
szczytu, jako lekarzem tytułował się do·niedawna każdy :felcżer, .. pro
fesorem kto umiał się lepiej od drugiego podpisać, wielkim <ezłowię
kiem, kto przyjechał z wielkiego miasta Europy, lub z większej o~~dy . 
amerykańskiej, gdzie miał sposobność skończyć parę klas początlt8~ej • 
szkółki. 

Przez długi czas miasto Buffalo rosło bardzo powoli, ale w każ
dym razie wzrastało. 

Przyczynił się do tego handel zbożem i dosyć dobre półożenie 
nad jeziorem Erie, które dopiero pózniej umiano należycie ocenić. 
Podniosła miasto budowa kanału Erie, wyk9ńczonego w roku 1825 
który połączył tanią drogą, wodną wnętrze kraju z ,portem bu:ffalw 
skim. W miarę wzrostu innych miast nad 5c.ciorµajeziorami i port bu:f
:faloski zaczął się ożywiać i stał się głównym targiem zbożowym.: 
W rÓku 1865 miasto Buffalo liczyło już 10 O tysięcy m.ieszkańców. Bu-, 

, dowa licznych linii kolejowych bajecznie podniosła Buffalo, gdyż 

od roku 1870, w którym liczyło 117,714 ludności, do dnia dzisiejszego 
potroiła się liczba mieszkańców, czyli że w 36 latach Buffalo wzrosło 
o 280 tysięcy osób. 

Wybudowanie linii kolejowych pozwalało na zakładanie licznych 
:fabryk, do których zaczęli tłumnie przybywać emigranci europeiscy, 
którzy właśnie w tym czasie gromadnie opuszczali Europę. To też 
Buffalo w roku 1880 liczyło już 155 tysięcy mieszkańców, bo za niem 
cami zaczęli dążyć do Buffalo polacy. W roku 1890 widzimy już w 
Buffalo 258 tysięcy, w 10 lat później 310 tysięcy, dzisiaj w roku 1906 
tym 400 tysięcy mieszkańców najrozmaitszych narodowości, ale głów
nie składających się prócz amerykanów i wcześniej przybyłych irland
czyków, z niemcÓ'\y i polaków. 

Bu:f:falo należy'·do miast najrozleglej zabudowanych, gdyż obwód 
samego tylko· miasta ·liczy · 28 mil angielskich długości.· Cyfra ta 
wkrótce podskoczy, gdyż Buffalo przekroczyło już wytyczone dawniej 
granice miejskie i nieb,awem połączy się zupełnie w jedną, całość z o
kolicznemi miejscowościami jak Tonawanda, Sloan, Cheektowaga, De
pew, Lockport, West Seneca i inne, tworząc Wielkie Bu:f:falo, · [Grea
ter Buffalo] o przestrzeni przeszło 60 mil kwadratow,ych, a zatem do-



r6wna najrozleglejszemu miastu w Stanach Zjednoczonych, Philadel-
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Dlatego też Buffalo, opuściwszy śr6dmieście, gdzie wznoszą się 

kilkunasto piętrowe olbrzymie gmachy, - robi na przybyszu wraże
nie wielkiej wsi. Ulice bowiem dalsze, na kilkumilowej przestrzeni za-. 
budowane są przeważnie drewnianymi domkami, zamieszkałymi r6w
nie przez bogatych jak i ubogich. R6żnica leży tylko wtem, że dom;y 
bogacz6w to okazałe wile, nieraz wspaniale pałacyki drewniane, poło
żone wśr6d ogrod6w lub ipałych skwer6w, lub wreszcie na dywanie 
łąki o kr6tko strzyżonej trawie, na kt6rej gustowna budowla bardzo 
pięknie odbija, miłą dla oka tworząc panoramę. I ponownie na przy
byszu, zwiedzającym Buffalo, ulice te robią nowe wrażenie, gdyż zda
e się, że się przybyło gdzieś dó wielkiego letp.iego zdrojowiska, 
wszędzie bowie:in urocze wille, otoczone kobiercami znakomicie utrzy 
mywanych trawnik6w,tu i 6wdzie biją fontanńy przed werandami,peł-
nemi kwiat6w i krzew6w. · 

Mimowoli przybysz spogląda w dal, czy na widno-kręgu nie do
strzeże panoramy g6rskiej, czy oko nie spocznie gdzieś na szmacie la
su lub boru, czy nad wejściami palacyk6w nie widnieje napis "Ada
si6wka ", "Zofi6wka'· lub "Janina", bo łudząco przypominają się na
sze. 'zdrojowiska letnie· w Gali cyi. Niestety asfaltowane ulice, wodocią 
gi, łukowe lampy, wzorowy dokoła porządek rychło przypominają o 
rzeczywistości. 

' Jakże odmienne wrażenie robią inne ulice, zamieszkane przez lu- , 
dność średnio zamożną lub ubogą. Skromne domki drewniane ciągną 
się sznurem, domki przeznaczone nie dla wygody ale zysku lub ,przy
najmniej praktyczności: Niema tu już trawnik6w, niema kobierc6w 
kwiatowych, ale dom przy domu, jeden podobny do drugiego tu i 6w-, 
dzie jeszcze dobrze utrzymywaµy, gdzieniegdzie nawet otoczony zie
leni'!, ale zresztą masa_ szara lub pstro kolorowa, zcieśniona, tu i 6w
dzie pochylona lub wyszczerbiona rozpadającą się ruderą lub pustką, 
czekającą na lepsze czasy. Ot, dola robotniczego ludu, szara, mono-
. tonna, czasami migająca fałszywym blaskiem lub błyszcząca nędzą. 

Do najpiękniejszych ulic mieszkalnych miasta Buffalo należy wy
kwintna ulica Delaware, zamieszkana przez milioner6w lub p6łmilio
:Qer6w, nazwijmy ich po naszemu--dorąbkiewiczów. 

Wśr6d zieleni strzyżonego fantastycznie dzikiego wina, na kobier 
cach przepysznie utrzymywanych trawnik6w wznoszą się przeważnie 
kamienne pałace lub pałacyki wybrańc6w fortuny. Przepięknie ry
sują się na tle zieleni kolumnady z labradorskiego marmuru,· tajemni
czo przemawiają do widza fantastyczne budowle, wzniesione z białego 
szarego lub czerwonego amerykańskiego kamienia ciosowego. Jed
nakowoż naprożnoby znawca budownictwa szukał w tych domach jakie
go§ stylu, kt6ryby można było podporządkować pod prawidła i regu
ły dotychczasowej sztuki budowniczej. Każda budowla r6żni się od 

· drugiej najdziwaczniejszym pomysłem, tu styl romański kł6ci się z 
gotykiem, tam barocco w "'iązaniach łączy kolumnady greckie o ka-
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Na pierwszym planie widzimy wspaniały budynek, zdobiący 
Lafayette Square - gmach Czytelni Publicznej [Public Library ]. 
Jest to największa czytelnia w Buffalo, zawierająca w swych salach 
przeszło 200 tysięcy książek. Przy czytelni mieści się także muze
um. Z boku wznosi się pomnik wzniesiony przez buffalowian ku u
czczeniu żołnierzy i marynarzy, poległych w domowej wojnie. Wy
smukła kolumna kończy się pomnikiem Sławy. 

Lafayette jest jednym z najpiękniejszych punktów miasta. Przy 
skwerze tym wznoszą się najpiękniejsze gmachy, które prawdziwie o
zdabiają miasto. 

Czytelnie publiczne w Ameryce stały się instytucyami powszednie
mi, jak do życia potrzebnem jest powietrze. W wychowaniu też spo
}ecznem odgrywają one ważną rolę. Prócz charakteru instytucyi u
zupełniających w szerokich masach wiadomości, nabyte w szkołach 
początkowych, są one także zakładami ogólno kształcącymi. Kursy 
wieczorne, urządzane w przeważnej części tych czytelń, kształcą facho
wo całe zastępy młodzieży, która z różnych powodów nie mogła uczę
szczać· do szkół specyalnych. • Wy kłady przeważnie są bezpłatne. 
Prócz czytelni publicznych, miejskich, korporacyjnych i innych, są 
także czytelnie ufundowane darami wspaniałomyślnych opiekunów 
młodzieży i nauki. W historyi rozwoju bezpłatnych czytelń ame
rykańskich, zapisał złotemi głoskami swe imię Andrzej Carnegie, 
który dorobiwszy się milionowej fortuny, nie dusi tych milionów ale 
hojnie niemi obdarza czytelnie w Stanach Zjednoczonych. 
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pitelach doryckich, jońskich - słowem mieszanina najdziwaczniejsza, 
stosownie do fantazyi właściciela, do jego pojęć o sztuce i do wielko
ści i objętości jego worka. 

Kto jednakowoż dłużej przebywa w Ameryce, tego nie zadziwia 
tu mięszanina stylów, nieraz karykaturalno dziwacznych. Ten nazywa 
powyższy sposób budownictwa stylem amerykańsko-kapitalistycznym, 
bo przyzwyczaił się do tej mięszaniny nie tylko stylów ale poję6, wie
rzeń, obyczajów i zwyczajów, które co krok są odmienne - zżył się 

wreszcie z tym nowoczesnym wytworem ludzkości, z tym konglome-. 
ratem narodowóściowym, zlepkiem przeróżnych rodzimych i p1:zywie
zionych tradycyj i dążeń, które w miarę krzyżowania się,muszą w pe
wnym okresie wytworzy6 dziwactwa, dopóki duch czasu nie ujmie w 
pewne formy najdzikszej nieraz fantazyi. 

Drugą najpiękniejszą ulicą, ale o charakterze handlowym, jest u
lica: Main, dzieląca miasto na dwie połowy. Main ciągnie się od por
tu aż za przedmieścia, przemieniając się następnie w trakt handlowy, 
który łączy okolicę z miastem Buffalo.· Przylegające do Main ulice 
Washington, Ellicot, Pearl, Franklin, Chippewa, Huron, Mohawk, 
Clinton, Eagle, W. i S. Division, Seneca i Exchange tworzą właściwą 
dzielnicę handlową, w której najraźniej uderzają wszystkie tęntna 
skomplikowanego życia wielkomiejskiego. W tej okolicy wznoszą się 
olbrzymie gmachy, prawdziwe drapacze niebios [sky scrapers], tu znaj 
dziemy najważniejsze biura przeróżnych przedsiębiorstw finansowych, 
zakładów przen;iyslowo handlowych i warsztaty fabryczne na mniejszą 
skalę; w tej okolicy są redakcye pism, wspaniale sklepy, magazyny, 
restauracye, hotele - tutaj przewalają się codziennie fale ludzkie, zło
żone z mrowia różnobarwnych tłumów,przygarbionych pracą lub blysz 
czących bogactwem, tu przechodzą z rąk do rąk miliony dolarów, 
tu jest siedlisko rozpaczy i nadziei, bogactwa i nędzy. Tu wnoszą 
się ~eatry, główne kościoły, giełda, sądy, ratusz [City Hall], tu jest 
także główne więzienie, wreszcie pomniki i skwer, na którym sze
leszczą jedwabie i błyszczą brylanty milionerek, ale także do słońca 

wygrzewają się nędzarze, oczekując nieraz napróżno zarobku, by przy
nieś6 kawałek suchego chleba dla wygłodzonej rodziny. 

Dyszące gorączkowem życiem i żądzą złota śródmieście, otaczają 

o innym wyrazie ulice. 

U stóp Main rozciąga się port buffaloski, sięgający do ulic i skła
dów kanałami,. o wodzie brudnej i mętnej, ujętej w koryta głębokie, 
powiązane mostami, nieraz o bardzo sztucznej konstrukcyi. Zbliżając 
się .do mostu kanałowego, bardzo często ulicę zamyka baryera i 
wstrzymany przechodzień spostrzega, jak nagle podnosi się cały most 
jednym końcem do góry, by na drugim ·końcu staną6 pionowo lub w 
pozycyi pochyłej zatrzyma6 się w powietrzu, jak podniesiona do 
góry laska lub deszczułka. 

Niemal równocześnie z poza zakrętu kanałowego wypływa okręt, 
przejeżdża pod wzniesiony do góry most żelazny i ginie' znowu za 
ścianami potwornych elewatorów i magazynów. Most znowu opada, 
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Ellicot Square, tytaniczny kompleks murów, wzniesionych na 
przestrzeni całego bloku. · Olbrzymia ta budowla jest typowym po
mnikiem architektury amerykańskiej. Gmach zajęty jest przez najroz

. maitsze biura a na dole mieszczą się sklepy' pierwszorzędnych firm. 

Widok ulicy Main od strony portu. N a dalszym planie ponad 
wszystkie budowle wystrzela w górę prawdziwy amerykański „dra~ 
pacz niebios" (sky scraper), hotel Iroquois. Jest to jeden z najwięk
szych hoteli w Buffalo. Zdjęcie boczne nie uwydatnia należycie jego 
frontu, który pomimo swej olbrzymiej wielkości, nie jest pozbawiony 
oryginalnego piękna. 
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usuwa się baryera, a fala ludzka przeprawia się na drugą stronę kana
łu, dopóki nowy okręt świstem parowej piszczałki nie da znaku do 
podniesienia mostu, który maszyna parowa wprawia w ruch i każdej 
chwili unosi jak piórko. 

Tuż obok portu, zapełnionego okrętami i lodziarni, znajdują się 
stacye kolejowe, magazyny, warsztaty i t. d. Stacye dla ruchu pasa
żerskiego zajęły ulicę Exchange. Ma też ona odrębny swój wygląd i 
jest typową ulicą kolejową, jakie i w innych miastach amerykańskich 
na pierwszy rzut oka uderzają. Ruch wozów pakunkowych, doróżek, 
samochodów, gromady przybywających i odjeżdżających, ruch wresz
cie wozów kolei ulicznej, mieszanina typów, strojów, języków, gwar 
ustawiczny, świst lokomotyw, biegania i nawoływania - wszystko to 
się składa na obraz w formie jednaki, ale zmieniający się ustawicznie 
w barwach i niespodziankach, gdyż nagle policyant chwyta jakiegoś 
nicponia, zagłębiającego rękę .w kieszeni podróżnego, tam znowu 
detektyw aresztuje jakiegoś elegancko ubranego jegomościa, wygląda
jącego zresztą na poczci'wca, gdyby nie to, że starał się uprowadzić 
jakąś świeżo przybyłą dziewczynę - na chwilę fale ludzkie skłębiają 
się koło aresztowanych, słychać podniesione glosy, uwagi i dowcipy, 
czasem uderzenie palki policyanta i znowu tłum się rozprasza, biegnie 
do pociągów i kar ulicznych, by pozostawić miejsce innym, ciągle 

zmieniającym się obrazom, bo życie wre i kipi, bo złodziejów, nacią
gaczy i uwodzicieli nigdy nie zabraknie. 

, W zdluż kanałów portu i jeziora jak również wzdłuż torów kole
jowych i stacyi ulice są brudne, ponure, niebezpieczne dla przecho
dnia w nocy. Gnieżdżą się tu głównie włosi i nieliczni murzyni. 
Ulice, przytykające od wschodu do śródmieścia, 'a zwłaszcza ulice bie
gnące równolegle z Washington, a przytykające do Broadway zjed
nej, a Seneca z drugiej strony, to gniazda zepsucia, prowadzone głów
nie przez murzynów i żydów, a także niemców. Mieszczą się tu naj
wstrętniejsze nory, w których przepada młodość, siły, majątek, a 
bardzo często i życie. Jest to dzielnica tak zwanych Czerwonych 
Świateł, która objęła także część ulicy Broadway, przy której pobu
dowano teatrzyki dla podkasanej muzy,hale niby koncertowe, a w rze
czywistości przeznaczone na wyszynki najgorszego gatunku, karciar
nie w odległych pokojach,i domy zepsucia. 

Wyliczać kolejno i opisywać olbrzymie hotele, wspaniale budyn
ki miejskie jak ratusz i poczta, lub kolosalne gmachy handlowe, bę
dące niejednokrotnie ciekawym pomnikiem architektury amerykań
skiej, nie należy do naszego dzieła. Zaznacz.vć tylko wypada, że co 
piękne i prawdziwie pomnikowe, budowane jest na wzorach architek
tury europejskiej. Budownictwo amerykańskie rozwinęło się 'tylko w 
jednym kierunku, a mianowicie we wznoszeniu niebotycznych gma
chów, zwanych tu ogólnie sky,,,scrapers, czyli drapaczami niebios. Bu
dowa tych "drapaczy" to rzeczywiście specyalność amerykańska. 
Najpierw stawia się szkielet czyli konstru'kcyę żelazną, gęsto wiązaną, 
stosownie do tego, czy gmach ma być na 5, 10, 15 lub 20 pięter, a w 
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miarę, jak konstrukcya jest kończona, odbywa się wypełnianie szkie
letu cegłą, kaflą, kamieniBm i cementem. Jest to jedyny objaw od
rębnego amerykańskiego stylu, w którym zaczynają budować także 
hotele, a nawet 9lbrzymie gmachy, przeznaczone na mieszkanie nie
raz dla tysigcy osób. Rzecz naturalna, w budownictwie tern nie ma 
żadnego wdzięku, żadnego artyzmu, jest to tylko tytaniczny kom
pleks murów, powiązanych ze sobą stalowemi spojeniami. Pomimo 
swego ogromu, gmachy te budowane są lekko, wszystko obliczone jest 
tak, by wyszło jak najmniej materyału, dlatego też pierwsza lepsza 
żywiołowa katastrofa, jak naprzykład trzęsienie ziemi lub pożar, o
braca całe dzielnice miast amerykańskich w perzynę. Tak samo są 
budowane wszystkie gmachy handlowe w Buffalo. 

Ze wszystkich miast amerykańskich, miasto Buffalo jest najuboż
sze w pomniki. Ma ich tylko dwa a mianowicie Soldier's and Sailors, 
Monument, czyli pomnik żołnierzy i marynarzy, którzy padli w woj
nie domowej i pomnik prezydenta Stanów Zjednoczonych, Me Kinley'a, 
zamordowanego w Buffalo podczas panamerykańskiej wystawy, 6go 
września 1901 roku, przez Leona Czołgosza. Pierwszy pomnik znajdu
je się na skwerze Lafayette, pomiędzy Main i Washington a u wylo
tów ulic Clinton, Broadway i Niagara: ma kształt smukłej kolumny, 
zakończonej posągiem Sławy. Piedestał pomnika zdobią figury żołnie
rzy, a naokół cokołu pomnika ustawione są dawne armaty, zabrane z 
fortu Erie, zwrócone paszczami w cztery strony świata. Pomnik Me 
Kinley'a wznosi się na Niagara skwerze. Na wspaniałym piedestale, 
który zdobią olbrzymiej wielkości lwy, jako dowód władzy i potęgi, 
strzela w niebo obelisk, obrobiony z labradorskiego marmuru. U 
podnórza obelisku znajduje się płaskorzeźba, wyobrażająca prezydenta 
Me Ki:nley'a. 

Jeśli się doda jeszcze figurę,prz~dstawiać mającą Dawida, ulaną z 
bronzu i postawioną w parku Delavare podczas wystawy panamery
kańskiej, i biust Humbolda, tenże park zdobiący, to już mieć będzie
my w_szystkie dzieła dłuta, upiększające nasze miasto Buffalo. 

Jednakowoż nie t,ylko w tern zaznacza się brak entnzyazmu dla 
sztuki u buffalowian. Nawet teatry buffaloskie grzeszą zbyt prymi
tywnem urządzeniem i wątpliwem jest, czy Buffalo zdobędzie się kie
dykolwiek na takie gmachy teatralne, jakimi się szczycą Kraków i 
Lwów. Pochodzi to ztąd, że teatry w Buffalo, jak zresztą w każdem 
innem mieście amerykańskiem, są przedsiębiorstwem prywatnem, któ
re je prowadzi nie dla sztuki ale dla interesu. Dlatego też u nas w 
Polsce teatry przynoszą deficyt, w Ameryce natomiat bardzo poważne 
zyski. 

Rzecz naturalna, że i dobór sztuk teatralnych odpowiada tu celo
wi założenia. U nas w Polsce teatr jest instytucyą poważną, nawet 
wysoce wychowawczą ~ tutaj teatr demoralizuje nie tylko młodzież, 
ale i starszych, treść sztuki zaczęrpnięta z nizin namiętności ludzkich 
najgorszego gatunku, w każdej sztuce musi być kilka morderstw, tu
zin kradzieży, tuzin oszustw,· pół tuzina rabunków, kilka uwiedzeń~ 
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Oryginalne amerykańskie składy węgla, należące do wielkich przedsiębiorst\v baronów węglowych. Składy teza , 
zwyczaj położone są nad kanałami. Wielkie łodzie żelazne, specyalnie zbudowane do przewozu węgla, przybijają do brzegu 
a maszyny, poruszające specyalne łańcuchowe kosze, same spełniają funkcye wyładowywania węgla. Kosze te górnem ru
sztowaniem przebiegają po szynach, by węgiel następnie wysypać w odpowiedniem miejscu. W ten sposób wyładowany 
węgiel rozwożą następnie pociągi do składów miejskich, d~ :fabryk itd. 



przynajmniej jedna ucieczka z więzienia, a ponad tem wszystkiem gó
ruje rewolwer i gęste strzały, które właśnie mają być najlepszym efek
tem, by widzom grać na nerwach. Nic więc dziwnego, że rewolwer 
zdobył sobie w Ameryce taki.e prawo obywatelstwa i tyle nieszczęść 
przynosi, kiedy nawet teatr zaprawia młodzież do efektów rewolwe
rowych. 

Prócz demoralizujących scen jest także w każdem mieście teatr 
poważniejszy, kultywujący dramat, ale szersza masa kształci się tylko 
w teatrach rewolwerowych. 

Podnieść natomiast należy wysoce rozwiniętą dążność organiza
cyjną amerykanów,która powinna być dla nas przykładem. Najrozma
itszych stowarzyszeń, klubów, loż, związków jest wśród nich bez li
ku, a wszystkie prowadzone wzorowo, ze świadomością dążą do obra
nego celu. Cieszą się też kluby i stowarzyszenia amerykańskie nie tyl
ko wielką liczbą członków ale i pokaźnym majątkiem. 

Wiele z nich, zamkniętych same w sobie, oddziaływuje tylko na 
najbliższe otoczenie lub wprost żyje samolubnie, nie troszcząc się o nic 
innego jak tylko o swych członków, by im wesoło, swobodnie i miło 
czas płynął po godzinach pracy. Jednakowoż wszystkie mają cechę 
wspólnej pomocy i zachęty do wybijania się na wierzch z szarego 
tłumu. 

Członek takiej organizacyi nie obawia się jutra, bo wie, że w ra
zie niepowodzenia przyjdił mu jego współczłonkowie z pomocą, dlate
go też śmiało, z pogodnem czołem, zużytkowuje swe zdolności i ko
rzystając z nadarzającej się sposobności, kroczy naprzód, wiedząc o 
tem, że musi dojść do celu. Towarzystwa te dały też początek. dzisiej
szym korporacyom i związkom zawodowym. One wyszkoliły sposób 
organizowania się i przekonały amerykanów, że tylko wspólnymi siła
mi działać potrzeba a zawsze zdobędzie się cel zamierzony. 

Dlatego też, gdzie tylko się obrócić, widzimy w Ameryce związki 
zawodowe to jest unie robotnicze,a z drugiej strony związki hanlowe i 
przemysłowe, które wyolbrzymiały do tak potwornych rozmiarów, że 
nawet stają się niebezpieczne dla tych klas społecznych, które zmu
szone. są przez .nie do zależności. 

Stowarzyszenia te są także twierdzami anglo-amerykańskiemi 

przed nawalą imigracyjną, Kto wie, coby się było działo z anglo-sas
ką rasą w Ameryce północnej, jakie ona przeszłaby przeobrażenia, 
czemby była dzisiaj, gdyby nie te związki i stowarzyszenia. Kto wie,· 
czy fala imigracyjna, napł,ywająca w milionowych rzeszach z Europy, 
nie byłaby tak zalała anglo-sasów, jak zalała fala anglo-saska dawnych 
tu osadnikow hiszpańskich, holenderskich i francuzkich, którzy nie
bawem przejdą już do historyi, jako zupełnie strawieni przez anglo
sasów. Znakomitej swej organizacyi zawdzięczają anglosasi, że fala 
europejska nie podmyła ich stanowiska, że utrzymali wpływ i znacze
nie, że milionom imigrantów narzucili swój język i swą kulturę i jako 
rządzący,potrafili większość przyb,yłych z Europy wychodźców ujarz-

mić i podporządkować sobie, a wreszcie zupełnie wynarodowić. Dzi-
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siaj -anglosasi są potęgą, której nic już nie skruszy, bo oni są Amery
ką· a fala imigracyjna zaledwie cząstką, równającą się jednej siódmej 
ich potęgi co do liczby, a jednej setnej zaledwie co do znaczenia eko
nomicznego i wpływu na politykę wewnętrzną. 

Jest to dla nas daleko idącym przykładem. Holenderscy osadni
cy zginęli, bo nie mieli organiza~wi - anglosasów natomiast uratowa
ła od niebezpieczeństwa podzielenia się wpływem i znaczeniem z przy
byszami organizacya. Anglosasi zamknęli się sami w sobie, przez dłu
gi czas do swych organizacyi nie przyjmowali żadnego cudzoziemca a 
wytężyli wszystkie siły w kierunku wspólnych przedsiębiorstw han
dlowych i przemysłowych, które musiały podporządkować przyby
szów pod ich cele i zrobić imigracyę zależną ekonomicznie a co poza 
tern idzie i politycznie od anglosasów. 

Tą samą taktyką powinniśmy się kierować i my polacy, jeśli chce
my utrzymać narodowość, język, i wiarę ojców. Jak anglosasi zam
knęli się sami w sobie, do doskonałości doprowadzając organizacyę o
chronną,, tak my skupiajmy się, łączmy i organizujmy się,nie tracąc 
czasu na szukanie nowych dróg, bo wzory mamy gotowe. Naśladuj

my amerykanów w tern co dobre a zwłaszcza organizujmy się tak, by 
każdy polak by} członkiem jakiejś organizacyi, starajmy się powołat~ 
do życia wśród siebie takie. instytucye, jakie im wyszły na dobre a u
nikajmy błędów popełnianych przez innych. O tern co nam koniecz
nie potrzeba w ~aszej osadzie, by mieć nadzieję utrzymania narodowo
ści w dalszych pokoleniach, pomówimy na innem miejscu. 

Niech dla nas przykładem będą amerykanie w dobrym kierunku. 
Przypatrzmy się miastu Buffalo i jego ludności i przypomnijmy sobie 
niedawny początek dzisiaj niemal półmilionowego miasta. Wszystko 
to prawie nowe, a przecież tak wielkie i potężne, jedynie tylko przez 
organizacyę. Naprzykład buffalowianie nie są mecenasami sztuki, 
ale by w sobie wyrobić smak aI'tystyczny, by zaznajomić się ze sztu
ką, założyli aż 16 towarzystw, które oddają się sztukom pięknym. To 
znaczy, że chcą się wyrobić i wyrobią się. Dlaczego my nie mogli
byśmy dokonać cudów, jeśli tylko zrozumielibyśmy, że potęga, 

wpływ, znaczenie i dobrobyt leżą w organizacyi. Mamy wszystkie 
dane po temti, by stać się cenną cząstką cywilizowanego świata, by 
podnieść imię polskie, by uratowa6 swą narodowość, ale musimy 
chcieć, musimy praco,vać nad sobą jak inni pracują, musimy powie
dzieć sobie: chcemy byt~ prz,ykładem dla innych i dzieła dokonamy. 

Jak już wyżej nadmieniliśmy, Buffalo,na ogól biorąc, nie jest mia
stem zbyt pięknem. Jednak i ono ma swoje piękności, godne widzenia. 
Wśród szarej masy murów pośledniej wartości,odbijają korzystnie od 
otoczenia ratusz, który kosztował około milion 400 tysięcy dolarów, 
zbudowany z granitu, dalej gmach federalny, w którym mieści się po
czta i urząd clowy; gmach Erie County, Buffaló Savings Bank, Czy
telnia Publiczna przy Lafayette skwerze, kilka pryncypalnych hoteli, 
wreszcie w stylu greckim wzniesione monumentalne budowle jak pa
łac sztuk pięknych i zarazem szkoła sztuk pięknych w Delavare parku 
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(pozostałość po wystawie) i galerya obrazów a zarazęm pałac sztuki Al 
bright'a. Stylowy jest także gmach Tow. historycznego w parku De
lavare. Przy wzmiance o budowlach, niepodobieństwem jest pominąć 
elewatorów, tych potworów mągazynowych, które po raz pierwszy w 
Buffalo ujrzały światło dzienne i tutaj doszły do najpotężniejszych 

rozmiarów. Elewatory są to zbiorniki głównie dla zboża, które są tak 
urządzone, że bez wożenia wózkami można wyładowywać do nich zbo
że z okrętów lub odwrotnie. Wszystkie niemal czynności spełniają tu 
maszyny. Pierwszy elewator w świecie zbudowano w Buffalo w roku 
1843. Dzisiaj elewato:r:ów w Buffalo znajduje · się 48 a z nich elewator 
,,Niagara B." jest zdaje się największym na świecie, gdyż zdoła po
mieścić w sobie 1.200 OOO buszli (ćwierci) zboża. 

Przeglądnąwszy śródmieście. dalej ·,v.vkwintną dzielnicę bogaczy, 
znajdziemy się w rozlegl~m parku Delavare, bo obejmującym 262 a
kry ziemi. Jest to park typu atrgitęlskiego,bez sztucznych ozdób kwia 
towych, ale tem przyjemniejszy, ii~ się jest swobodnym w każdem 
miejscu, czy to na łące rozleglej czy pod drzewami - turzeczywiście 

można użyć powietrza i bezkarnie hasać i rozkoszować się na łonie 
przyrody. Park piękny, ozdobiony budynkami powystawowy
mi - przecięty wstęgą rzeczki, która w środku parku przemienia 
się w podłużny staw, dokoła okolony drzewami, o pięknych widokach. 
Dokoła parku obiega doskonale utrzymywana droga parkowa, którą 
zwłaszcza wieczorem przebiega setki automobili, powozów i innych po
jazdów. We wodzie stawu, przeciętego stylowo budowanym mostem, 
przeglądają się położone na wzniesieniu bardzo piękne budynki po
wystawowe. W święta i niedziele, mniej w dnie powszednie, po stawie 
ugania setki łódek z młodzieżą a nawet starszymi. Do Delavare parku 
przytyka ogród Zoologiczny (Zoo Park) z bogatą menażeryą. 

Mniejszym od Delavare .ale także pięknym parkiem, na przestrze
ni 56 akrów, jest park Humbold, położony w pobliżu dzielnicy pol
skiej a niemal w sercu kolonii niemieckiej. Do niedawna ogród ten 
nazywano Parade Park, gdyż utrzymywany jest wzorowo, pełen won
nych krzewów, dywanów kwiatowych o najwspanialszych deseniach, 
nie brak fontan, kiosków i stawu w środku a nawet kilku akrów za
lesionych starodrzewiem. Za staraniem niemców, nawiasem mówiąc 
licznych w Buffalo, wpływowych i bogatych, zmieniono tą nazwę na 
Humbold Park, by w ten sposób uczcić pamięć wielkiego niemieckiego 
podróżnika. Humbold Park połączony jest z Delavare parkiem wspa
niałą aleją parkową, Humbold Parkway,wlaściwie powiedziawszy bul
warem, o długości niemal 3 mil angielskich, który w niedalekiej przy
szłości należeć będzie do najpiękniejszych ulic w Buffalo. Prócz tego 
mamy tu jeszcze parki: South Park, rodzaj botanicznego 'ogrodu 
z piękną oranżeryą,która kosztowała 2 miliony dol.-Cazenowia Park, 
gdzie zwykle odbywają się wyścigi końskie, dalej zarosły starodrze
wiem Front park - wreszcie mniejsze, jak Riverside, Bidwel, Cirkle, 
Johnson i kilka skwerów. 

Przyznać trzeba, że zarządy miasta Buffalo zawsze dokładały sta
rań by system parkowy możliwie rozszerzać, co już ze względów zdro 
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wotnych ma wielkie dla mieszkańc6w znaczenie. 

Miasto Buffalo ma wielką przyszłość przed sobą. Znający dobrze 
stosunki amerykańskie przepowiadają navrnt, że Buffalo i Chicago bę
dą największemi miastami w Stanach Zjednoczonych. Przypuszczenie 
takie nie jest wcale nieprawdopodobnem. Położenie handlowe miasta 
znakomite. Dostawa rudy żelaznej z r6żnych kopalń nad jeziorami 
tania i wygodna. Pobliski wodospad Niagara dostarcza coraz więcej 
i coraz tańszej siły motorowej, kt6ra z każdym rokiem powszechniej
szego nabiera zastosowania po fabrykach. Połączenia kolejowe liczne 
i doskonale. Uprawa roli w całym stanie New York potęguje się, wo
bec czego handel zbożem przybiera wprost imponujące rozmiary. -

Widok najwspanialszej w Buffalo ulicy · Main, u zbiegów ulic 
Erie, Church i Niagara. Pomiędzy ulicami Church i Erie 

wznosi się kościół ŚŚ. Piotra i Pawła. Na drugim 
narożniku strzela w niebo oryginalny gmach 

Erie County Bank Building. 

Rosnące coraz bardziej wymagania mieszkańc6w miast i farm, są 
bodźcem dla przemyslowc6w i handlowc6w do coraz większego rozsze
rzania swych fabryk lub budowania nowych. Szczeg6lnie przemysł 
żelazny i stalowy rozrośnie się w Buffalo najpotężniej z powoc16w wy
żej wymienionych. Są nawet pewne dane, że niekt6re olbrzymie pitts
burskie fabryki stali, będą przeniesione do Buffalo, gdyż koszt wyrobu 
stali byłby mniejszy z powodu znakomitego położenia nad jeziorem 
Erie. Ruch w porcie, szczeg6lnie handel zbożem, kwitnie. Potworne 
elewatory buffaloskie, w liczbie 23, posiadają w mieście w swych maga
zynach 23 miliony buszli zboża. Pięć tysięcy okręt6w r6żnej pojem
ności, a og6lnie o pojemności 6 milion6w ton, przywozi i odwozi z Buf
falo rocznie około 142 milion6w buszli zboża. Mą,ki przywożą, do Buf
falo koleje i statki, 11,500,000 beczek (barrels). Młyny buffaloskie 
wyrabiają rocznie 2 miliony beczek mą,ki. Towar6w wywozi się z Buf-
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falo rocznie za sumę $22, OOO, 000, a drzewa przywieziono w zeszłym 
roku do Buffalo 180 milionów stóp kubicznych. Węgli zwieziono do 
Buffalo w ostatnim roku 13,250,000 ton, z czego 10 milionów koleją,. 
Po mieście Chicago_ - Buffalo ma największe zagrody dla bydła (stock 
yards) w Stanach Zjednoczonych, gdyż obejmują, one przeszło 100 a
krów, a dziennie przebywa w nich 50 tysięcy owiec, 35,000 nierogaci
zny i 15,000 bydła. Obrót pieniędzy w tych zakładach przenosi 100 
milionów dolarów rocznie. Przez dworce kolejowe w Bu:f:falo prze
biega dziennie 250 pocią,gów osobowych, a przywożą, i odwożą, one 
rocznie 212 milionów najrozmaitszych przesyłek. Najrozmaitszego 
rodzaju firm handlowych i przemysłowych znajduje się w Buffalo oko
ło 25 tysięcy, z czego około 3902 odliczyć wypada na fabryki i zakła-

. dy rękodzielnicze. We wszystkich :fabrykach bu:ffaloskich pracuje 
. przeszło 60 tysięcy ludzi. Do największych przedsiębiorstw :fabrycz
nych w Buffalo należy fabryka mydfaLarkin'a i Lackawanna Steel 
Plant (stalownia), w której to ostatniej pracuje pfzeĘ;zło 10,000 ludzi, 

Oto wią,zanka cyfr, która jest najwymowniejszym dowodem roz-
kwitu miasta i wybitnego stanowiska, jakie zajęło w rzędzie miast 
przemysłowo-handlowych. 

Kiedy jednakowoż posłużyliśmy się cyframi w jednym kierunku, 
dla lepszego scharakteryzowania miasta posłużymy się niemi i w in-· 
nych szczegółach: 

Szkół posiada Buffalo 153 a mianowicie: uniwersytet, 3 szkoły 
wyższe (rodzaj naszych gimnazyów ale o daleko szczuplejszym zakre
sie nauk, tak, że zaledwie przewyższają, nasze gimnazya niższe), jedną, 
stanową, szkołę normalną, (rodzaj galicyjskiej szkoły wydziałowej), 70 
szkół publicznych (miejskich), 33 szkół parafialnych i 25 ązkół prywa
tnych, przeważO:ie handlowych i przemysłowych (rodzaj niższych na
szych szkół przemysłowych lub handlowych) - wreszcie 20 ogródków 
dla dzieci (Kindergarten). Do wszystkich s~kół bu:ffaloskich uczęsz
cza około 110 tysięcy dzieci i uczniów. Szpitali w Buffalo jest 23, 
siedm bezpłatnych zakładów leczniczych (dispensaries) Trzy bezpła
tne łaźnie publiczne, pięć pogotowi ratunkowych (ambulances), 39 sto
warzyszeń kupieckich, 81 wydawnictw pism peryodycznych (w tern 5 
"dzienników angielskich, dwa niemieckie i jeden polski). 36 klubów 
poświęconych nauce i sztuce, jeden pałac Sztuk Pięknych, siedm tea
trów .i cały szereg czytelń, z których Czytelnia Publiczna jest najwię
ksz:.! i najokazalszą,, gdyż zawiera 200 tysięcy ksią,żek. 

Kościołów i różnych świą,tyń znajduje się w Buffalo sporo, bo 207. 
Z tego rzymsko-katolickich 38 i 12 kaplic,grecko-katolickich 1, metody
skich 25, episkopalnych 21 i 6 kaplic, baptyskich 25 i 5 misyi, presbi
teryańskich 18 i 4 misye, luterańskich 21, synagog- żydowskich 9; zbo
rów:- kongregacyonalnych 5, uniwersalistów 2, unitarian.ów 2, ewan
gelicznych stowarzyszeńców•6, wolnych metodystów 3, naukowców 3, 
umartwicieli 4, - prócz tego nie brak jeszcze najrozmaitszych innych 
sekt jak: Zjednoczonych Braci, Przyjaciół, Postępowców i t. d., a tak-
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że najrozmaitszych stowarzyszeń propagatorsko-religijnych jak: Salva
tion Army, Volunteers of America i t. p. Cmentarzy jest 23. Par
k6w większych posiada Buffalo 7 - małych kilka a pr6cz nich 6 bojsk 
dla dziec\ gdzie swobodnie się zabawiają grami lub ćwiczeniami gim
nastycznemi. 

Handel i przemysł w cyfrach przedstawia się następująco: za ma
teryal surowy fabryki i zakłady rękodzielnicze płacą około $100,000,-
000 rocznie. Za -pracę otrzymują robotnicy po tych zakładach około 

30 milionów dolarów rocznie. Wartość wyrobionych przedmiot6w się
ga 350 milion6w dolar6w. Banków w Buffalo jest 23. 

Wartość majątk6w, będących własnością miasta oceniają na $20,-
528,815. Ogólna wartość realności sięga do 275 milionów dolarów. 

Buffaloska straż ogniowa składa się z 536 ludzi, zorganizowana 
doskonale i bogato zaopatrzona we wszystkie przyrządy ratunkowe. -
Posiada ona 28 sikawek parowych, 9 oddzialów_pomocniczych, 6 od
działów chemicznych i trzy lodzie pożarne do gaszenia budynków nad
brzeżnych. System alarmowy doskonały. 

Policya podzielona jest na 13 okręg6w i składa się z 785 oficerów i 
szeregowców. Prócz policyi pieszej, jest jeszcze oddział policyi kon
nej i kołowej (bicycle squad) a także policya ma do rozporządzenia dwa 
automobile. W porcie pilnuje porządku policyjny statek patrolowy. 

Zbrojownia 74 pułku mi
licyi stanowej. Gmach oka
zały, wzorowany na sposobie 
budowy dawnych zamk6w o
bronnych, upiększa bardzo 
ulicę Niagara, przy której go 
wzniesiono. Zbrojownia ta 
kosztowała około 2 milion6w 
dolarów. Na kolosalnej hali 
odbywają się ćwiczenia kom
panii i batalion6w, a także 
(~wiczenia klubowe. 

Pr6cz dw6ch pułków regularnej milicyi stanowej, w Buffalo jest 
jeszcze kilka oddziałów regularnego żołnierza związkowe,go r6żnej bro
ni. Ulice w Buffalo chociaż nie przedstawiają się wzorowo, utrzymy
wane są, zwłaszcza w śródmieściu; we względnej czystości. Część tych 
ulic na przestrzeni 385 mil angielskich jest asfaltowana, 105 mil wy
kładanych kamieniem a 415 mil cementowane. 

Wracając jednakowoż do zasadniczego twierdzenia, że Buffalo bę
dzie miastem po N ew Yorku i Chicago największem w Stanach Zjedn. -· 
i to w przyszłości nie zbyt dalekiej, wypada om6wić i inne szczeg6ly, 
, udowadniające przypuszczenie. N a innem miejscu omawialiśmy wzrost 
liczebny mieszkańc6w miasta, a teraz wyciągniemy z danych staty
stycznych odpowiednie wnioski. 
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Młocka maszynowa pod gołem niebem, i stawianie stogów z wymłóconej słomy. 
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Uwzględniając, · fu w przeciągu ostatnich lat piętnastu miasto Buf, 
falo wzrosło o przeszło 150 tysięcy mieszkańców, przyrost roczny wy
nosiłby przeciętnie 10 tysięcy rocznie. Wielu twierdzi, że przyrost 

· ten sięga 15 tysięcy rocznie, że spis ludności z roku 1905, wykazujący 
liczbę mieszkańców cyfrą 388 tysięcy jest niedokładny, że Buffalo liczy 
właściwie 450 tysięcy, a krytycy opierają się w tym wypadku na spra
wozdaniach towarzystw ubezpieczeniowych, które muszą prowadzić 
dokładne zapiski. My jednak oprzemy się na spisie miejskim i za 
p~zeciętną cyfrę przyrostu rocznego ludności w Buffalo weźmiemy 10 
tysięcy. Cyfra ta, w miarę wzrostu miasta, także się będzie powiększa
ła w drodze naturalnej i za lat 5 przyrost roczny wynosić będzie 15 ty
sięcy, za lat 10 przekroczy cyfrę 20tu tysięcy, za lat 15 sięgnie niemal 
30tu tysięcy a za lat 25 przyrost roczny określić już naprzód można 
cyfrą 4-0 tysięcy, jeśli miasto w tern samem pospiesznem tempie rozwi
jać się będzie. Rzecz naturalna w przyrost ten wliczeni są także przy
jezdni. 

Wychodząc z tego założenia, obrachować można, że za lat 
25 Buffalo może liciyć milion 250 tysięcy mieszkańców według spisu 
miejskiego, a krytycy statystyki miejskiej ponownie będą udowadnia
li, że spis jest niedokładny i że Buffalo liczy właściwie półtora miliona. 

Dosżedłszy do takiego przypuszczalnego obliczenia, nie jednego 
zastanowi, w którą tf\ż !iitronę Buffalo najbardziej rozszerzać się będzie. 

Przyparte jedną stroną miasto do jeziora Erie, rozszerzać się mo
że tylko w trzech kierunkach, ale właściwie rozszerzać się będzie w 
dwóch a mianowicie w kierunku East Buffalo i Cheektowagi z jednej, 
i w kierunku Tonawandy z drugiej strony. W stronie Kensington 
miasto rość będzie normalnie ale powoli. W tempie nadzwyczajnem 
wzrastać będzie miasto w stronie East Buffalo, z powodów dwóch naj
ważniejszych. Budowa głównego dworca kolejowego na East Buffalo 
mimowoli przerzuci część interes,ów i fabryk na Polskę, która też 
wkrótce zmieni się nie do poznania. Cały szereg projektowanych fa
bryk, setki · przeróżnych składów i najrozmlłjtszego rodzaju interesów 
zmuszą polaków do częściowego posnnięcia się w stronę Cheektowagi. 
East Buffalo zamieni się wkrótce w śródmieście, a ulice Fillmore i 
i Broadway należeć będą do najważniejszych arteryi życia handlowego 
w Buffalo po ulicy Main. Pogłębienie następnie rzeki Buffalo i za
mienienie jej w kanał spławny nawet dla wielkich okrętów, podniesie 
East Buffalo, gdyż nad brzeg-ami rzeki staną nowe fabryki, które obec 
cnie nie mają już prawie miejsca nad jeziorem, o ile nie chcą się zby~ 
tnio posuwać w stronę Tonawandy. Na Cheektowac'ze niebawem po
wstanie wielka kolonia polska już z tego względu, że staną tam wielkie 
fabryki, wybudowane będą stockyardy itd. 

N a drugim planie jest druga strona miasta, sąsiadująca z North 
Tonawandą. PÓ East Buffalo strona ta ma największą przyszłość, 
wzdłuż jeziora bowiem i rzeki Niagara pobudowane będą nowe fabry
ki, które w przyszłości nieprzerwanym łańcuchem połączą Buffalo z 
miastem· Niagara Falls. North Tona wanda znajduje się zatem w po-
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1V"idok ogólny farm podmiejskich.~:~'_Od:miasta ciągną się w"gląb kraju domki :farmerskie, a przy każdym wznosi się spichlerz na zboże 
(elevator). Tutaj najlepiej uwidacznia się system amerykańskiego gospodarstwa rolnego. Wprawdzie powyższy obrazek przedstawia 
okolicę miasta Indian Head, w prowincyi Saskatchewan w Kanadzie, ale podobne urządzenie spotkać można wszędzie, chociaż w odmiennej 
formie. 



środku, i niejako pośredniczyć będzie pomiędzy Bawolim Grodem, a 
miastem wodospadów. Pogłębienie i rozszerzenie kanału Erie, który 
biegnie przez sam środek North Tonawandy, ma też ogromne dla tej 
miejscowości handlowo przemysłowe znaczenie. Jeśli się doda sąsiedz
two z Niagara Falls, skąd tanim kosztem sprowadza<- mogą fabryki 
silę elektryczną, nie można wątpić,że North Tonawanda ma także wiel
ką przyszłość przed sobą. 

Prócz tego miasto Buffalo stale rozszerzać się będzie w stronę 
W est Seneca i Hamburga, a twierdzić można z całą pewnością, że za 
lat 25, Buffalo ze wszystkiemi okoliczn.emi miejscowościami jak N orth 
Tona wanda, Kensington, Sloan, Cheektowaga i W est Seneca tworzyć 
będzie ogromną całość, tworząc prawdopodobnie wielkie Buffalo 
(Greater Buffalo), rozsiadłszy się na przestrzeni, której oBwód docho
dzić będzie 60 mil angielskich długości. Sercem zaś tego wielkiego 
środowiska handlowo - przemysłowego będzie East Buffalo. 

W piękności przedmiejskie, w urocze miejsca wycieczkowe Buf
falo nie obfituje. Jedynie t.vlko pagórkowate okolice Hamburga są 
cokolwiek póciągające, zresztą krajobraz monotonny, na szerokich 
równinach oko nie ma gdzie spocząć lub czem się zainteresować, gdyż 
dawniej były to stepy, na których wypasały się stada bawołów. Dzi
siaj nie pozostało ani śladu po świetnej ongi szacie stepowej. Rów
niny zdają s_ię być ogromnie opuszczone, tu i owdzie spustoszone chwi
lową gospodarką ludzką i tylko z rzadka rozrzucone farmy urozmaica
ją jako tako obraz szary, jednostajny barwą, jakiś głuchy i smutny. 

O ile jednak brak wycieczek lądowych, o tyle wynagradzają wy
cieczki wodą. Pod tym względem Buffalo ma się czem pochwalić, bo 
okolice potężnej rzeki Niagary są rzeczywiście bardzo malownicze. 
Zwłaszcza wycieczki okrętem naokoło wyspy Grand Island, należą do 
najprzyjemniejszych, a w dodatku tanich. Za 25 et. można objechać 
całą wyspę. Natomiast wycieczki dalsze, do wodospadów Niagara, do 
Tysiąca wysp, do Kanadzkich lasów należą do najwspanialszych w świe
cie. Szczególnie wodospady Niagara znajdują tysiące wi,elbicieli z bli
ska i z daleka. Piękność, a zarazem tytaniczna groza tych' wodospa
dów znana jest na całym świecie i bodaj czy nie bardziej podziwiana 
przez europejczyków jak amerykanów. Setki podróżników z Europy ·' 
przybywa corocznie do Buffalo jedynie po to, by zobaczyć wodospady 
Niagary, tak cudnie opisane przez dziesiątki najsławniejszych pisarzy, 
a u nas przez Sienkiewicza. Wycieczka koleją lub tramwajem do 
Niagara Falls kosztuje zaledwie 50 et. tam i z powrotem. Droższą i 
dalszą, jest wycieczka do Tysiąca Wysp (Townsend Islands) najpierw 
koleją, następnie statkiem, ale jest to wycieczka prawdziwie rozkoszna, 
wśród kanałów, setek wysepek, uroczo i malowniczo wyrosłych z dna 
rzeki św. Wawrzyńca. 

Do lasów kanadzkich wybierają się tylko amatorzy polowania, 
szydzący sobie z niewygód a żądni przygód choćby z marnym zają
cem, który w Ameryce jest mniejszy od naszego kota, tak, że jak się 
skórę zedrze, to jeść nie ma co. 
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W okolicy Buffalo więlu polaków osiadło na farmach. Gęsto osiedli oni w Hamburg, Golden, Boston, 
East Eden, Boston Corner i t. d. prowadząc przeważnie gospodarstwa na wielką skalę i posługując się maszynami paro
wymi przy wszelkich czynnościach w polu. Mniejsi posługują się także maszynami, ale o sile konnej. Powyższa ry 
cina przedstawia właśnie koszenie pszenicy z pomocą żniwiarki, ciągnionej przez parę rosłych koni, ale i tak niemal 
tonących w wysokopiennym łanie. Wielu polaków-rolników dorobiło się nawet wielkich fortun. Znamy naprzykład 
pod N ew Yorkiem niejakiego Migdalskiego, posiadającego olbrzymią farmę pomiędzy Oyster Bay a Bay View, na Long 
Island. Majątek jego oceniają na milion dolarów. 



Miejsc kąpielowych posiada okolica Buffalo dwa: Crystal Beach, 
położone na stronie kanadzkiej i Fort Erie, także w Kanadzie 
Są to kąpiele nadbrzeżne w jeziorze, które wielu znajdują zwolen
ników i zwolenniczek, gdyż wszyscy kąpią się tu wspólnie w odpowied
nich ubiorach· kąpielowych. Statki do Crystal Beach odchodzą co 
godzinę od stóp ul. Main. Cena przejazdu tam i z powrotem wynosi 
25 et. 

Komunikacya miejska jest wygodną, a sieć tramwajowa bardzo 
rozgałęziona. Prócz kolei ulicznych ( tramwaji) przerzynają miasto linie 
kolei parowych i elektrycznych, pozwalając wygodnie, tanio i w krót
kim czasie dostać się na najodleglejszy punkt miasta lub okolicy. 
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Rycina powyższa przedstawia jedno z takich farmerskich zabudowań, jakich cały rząd widzieliśmy na poprzed
. meJ ilustracyi. Budowa tych chat prosta i ciężka. Więcej starania poświęcone jest budowie spichlerza, kt6ry jest 
właściwem bogactwem i zawiera nieraz dziesiątki tysięcy dolar6w. Farmerzy w stanach wschodnich, domy mieszkalne 
stawiają okazalsze i wygodne a nieraz piękne, tak, że robią wrażenie podmiejskich palacyk6w. 
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OS.AD.A POLSKA W BUFF .ALO. 
Pierwsze jej początki. - Parafia św. Stanisława B. i M. 

Entuzyasta i historyk polsko-amerykański, ks. Wacław Kruszka, 
w swojej „Historyi Polskiej w Ameryce" tak się wyraża o nowych 
warunkach, w jakich znaleśliśmy się w Ameryce: ,,Matkę zmieniliśmy 
ale nie ojca - ziemię lecz nie ojczyznę. Matką jest dla nas Polak6w 
ziemia amerykańska - dla wielu z nas matką przybraną, dla wielu 
rodzoną, dla wszystkich zaś matką a nie macochą. Ta okoliczność nie 
zmienia wsp6lnego naszego rodu i narodu, nie wpływa na zmianę naz
wiska, nie przeszkadza nam być i nazywać się tern, czem poprzednio 
byliśmy, t. j. Polakami." Twierdzenie to zupełnie słuszne, gdyż nie 
można tego tylko nazywać polakiem, kto się urodzi na polskiej ziemi. 
Ileż to zacnych patryot6w polskich, prawdziwych polak6w, kt6rzy zło
żyli nie tylko swe mienie, ale i życie w ofierze na ołtarzu nieszczęśli
wej Polski, urodziło się na obcej ziemi, we Francyi, w Niemczech, 
Włosze_ch itd. Niejeden z tych bohater6w nie umiał po polsku, gdyż 
okoliczności tak się złożyły, że po polsku nauczyć się nie m6gł, ale 
duchem pozostał polakiem i duch ten zaprowadził go w szeregi wojsk 
polskich, w szeregi powsta:uc6w, by walczyć dla dobra i przyszłości 
ukochanej choć nie znanej bliżej ojczyzny. To samo będzie z nami, 
osiadłymi w Stanach Zjednoczonych za lat kilkanaście lub kilkadzie
siąt. Wymrą lub postarzeją się ci, dla kt6rych Polska była rodzoną 
matką, a nowe pokolenia znać będą Polskę tylko z opowiadania ojc6w 
lub z książek. Stosunki amerykańskie, odmienne otoczenie, r6żnoro
dne prądy i duch czasu wpłyną na te młode pokolenia polskie i zmie
nią ich niekt6re właściwości zewnętrzne, ale wewnętrznej właściwości 
przeistoczyć nie zdołają i polak, choć urodzony w Ameryce, pozostanie 
rodakiem swych braci zrodzonych w Polsce, bo poczucie swej odrębno
ści narodowej ma wrodzone. Jednakowoż pokolenia te tak długo po
zostaną polskiemi, dop6ki zachowywać będą naturę sobie właściwą, 
dop6ki wychowywane będą w duchu polskim, dopokąd to poczucie od
rębności narodowej utrzymywane będzie przez starszych, by mł6dź 
polska zrozumieć mogla, że pr6cz obowiązk6w względem Stan6w Zje
dnoczonych, ma także obowiązki inne, względem swej ojczyzny ducho
wej, względem ojczyzny swych ojc6w. 

Pomimo jednak ideal:6w jakie krzewić powinniśmy w sercach na
szej młodzieży, ideał6w dotyczących duchowego powinowactwa i ro
dowego krewieństwa Polonii amerykańskiej z Polską w Europie, nie 
możemy i nie powinniśmy wyrokować, że Polską jest tylko ziemia nad 
Wisłą i Wartą. Twierdzenie takie, spotykane często, jest już z tego 
względu fałszywe, że polskość rozszerzyła sw6j stan posiadania nad 
Odrą, Dniestrem, Niemnem, a nawet Dźwiną i Dnieprem. Gdybyśmy 
się trzymali twierdzenia, że Polska to kraj nad Wisłą, w takim razie 
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Opisują,c życie polaków w mieście, niepodobieństwem jest nie wspomnieć o polskich rolnikach, o życiu :farmerskiem. Wprawdzie 
stosunkowo do liczby polaków, przebywają,cych w Stanach Zjednoczonych, nie wielki procent osiadł na roli, przenoszą,c urozmaicone życie 
miejskie nad ciszę :farmerską,, jednakowoż są, kolonie gęsto przez polaków-rolników obsiadłe, szczególnie w Stanach Illinois, Wisconsin, 
a w Kanadzie w prowincyi Manitoba. Tak samo wielu polaków uprawia :farmy w okolicy miast New Yorku i Buffalo. Przeważ
nie posiadają, oni wielkie szmaty ziemi, które obrabiają, maszynami. Maszyna orze, sieje, kosi, młóci, • wszystko pod golem niebem 11 oczysz
czone ziarno zwożą, do spichlerzy. Kilka zamieszczonych poprzednio obrazków jak również powyższy, są, zdjęte z natury i to z okolic 
przez polaków uprawianych. Dowodzą, one, że polacy osiedli na roli, jeśli tylko wytrwają, i nie żałują, pracy, dochodzą, do wielkich gospo
darstw. 

Rycina powyższa przedstawia czas jesienny, gdy po wymłóceniu zboża, zwieziono ziarno do spichlerzy a słomę, siano, koniczyne lub 
co innego ułożono w kopce. W tym wypadku kopce przedstawiają, stogi siana. 
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miliony naszych rodak6w, od wiek6w osiadłych na Litwie i Rusi nie 
powinny walczyć o prawa bytu narodowego, nie powinny przelewać 
krwi, ale poddać się okolicznym czynnikom i zapomnieć o swej naro
dowości, o swych ideałach, o swych dążeniach i promiennej przeszło
sc1. Dlatego Polska to nie tylko ziemia nad Wisłą; - Polska to zbi6r 
ludzi wsp6lnego rodu i rodowodu. Gdzie polak się osiedli, tam kawał 
Polski się rodzi, a ponieważ miliony polak6w osiedliło się w Stanach 
Zjednoczonych, a zatem i w Ameryce zrodziła się Polska i rozsiadła 
się gł6wnie nad 5cioma jeziorami. W jaki spos6b nastąpiły urodziny 
Polski w Ameryce, pisaliśmy na innem miejscu. 

Stosownie do odmiennych warunk6w bytu i forma tworzenia się 
Polski w Ameryce była odmienną. Tylko w stanie Wisconsin kilka 
powiat6w jest niemal czysto polskich, gdyż polacy osiedli tam groma
dnie na roli. Zresztą skupili się polacy po miastach, tworząc w nich 
osady i gniazda polskie, a jednem z tych gniazd największych i najle
piej skupionych, jest osada polska w mieście Buffalo. 

Od samego niemal założenia miasta, znajdowali się w Buffalo po
lacy. Kroniki buffalosk1e podają, że jednym z założycieli miasta Buf
falo był polak, Jan Stadnicki. Należał on do kompanii „Holland'" 
złożonej z 5ciu członk6w, kt6rzy zakupili cały obszar ziemi, na kt6rej 
wznosi się dzisiaj śr6dmieście i podzieliwszy ten obszar na loty, sprze
dawali je coraz liczniej przybywająpym białym osadnikom. Było to 
w latach od 1803 do 1825 roku, kiedy Buffalo zamieniło się w miaste
czko. W towarzystwie gruntowem „Holland" Stadnicki odgrywał 
bardzo poważną rolę, był on bowiem z zawodu geometrą i on też wy
tyczał pierwsze ulice przyszłemu miastu. Dla jego zasług, położonych 
około rozwoju miasta,jedną z ulic, (dzisiejszą Church St.) nazwano ulicą 
Stadnickiego, ale p6źniejsze pokolenia zapomniały o Stadnickim i zmie
niły nazwę ulicy. Czy Stadnicki umarł w Buffalo, czy też wyjechał 
do innego miasta, niewiadomo, gdyż p6źniej ślad po nim zaginął. 

Sława pobliskich wodospad6w Niagary ściągała do Buffalo wielu 
wybitnych polak6w, kt6rzy tu przebywali częścią chwilowo, częścią 
osiedlili się na stałe i tu pomarli. Po upadku powstania listopadowego, 
w roku 1831, przybył do Buffalo w 2 lata p6źniej kapitan armii pol
skiej, weteran Bzowski. Przez długi czas mieszkał pomiędzy Polonią 
przy• Fillmore Ave. (gdzie dzisiaj browar Schreibera) tęskniąc do wol
nej ojczyzny, . ale nie było mu danem umrzeć z tą nadzieją w sercu, że 
godzina odwetuniedaleka. Zamknął powieki i spoczął w obcej ziemi, 
która przytuliła tułacza - w roku 1896, nie doczekawszy się nawet 
tych przebłysków jutrzenki, jakie nam świtają. Przebywał także chwi
lowo w Buffalo generał Krzyżanowski, wybitny uczestnik w wojnie 
domowej amerykańskiej. 

W Niagara Falls, w parku Victoria, spotykamy piękny pomnik 
pułkownika kanadzkiego, Kazimierza Gzowskiego, kt6ry był adjutan
tem królowej angielskiej Wiktoryi, a ulubieńcem mieszkańców Kana
dy. Po drugiej zaś stronie rzeki Niagara, na brzegu kanadzkim znaj
duje się pomnik inżyniera Górskiego, kt6ry zbudował pierwszy most 
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Przewielebny ksiądz Jan Pitass. 
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przez rzekę Niagarę, poniżej wodospadów. Lista ta bynajmniej nie 
jest dokładną,. Starsi obywatele opowiadają, o wielu inteligent
nych i bogatych polakach, którzy osiedlili się w Buffalo, ale zamknąw
szy się w swych domach lub przestając tylko z amerykanami, rychło 
się wynarodowili i dzisiaj trudno natrafić nawet na ich ślady. Prze
stawszy być sobą, zginęli w morzu amerykanizmu a tern samem w mo
rzu zapomnienia. 

O jednej z takich rodzin opowiadał nam jeden ze starych i poważ
nych obywateli polskich następujący wypadek, potwierdzony zresztą, 
przez inne osoby, które przypadkowo miały sposobność zetknąć się z 
tą samą rodziną,. Było to w samych początkach powstania osady pol
skiej a zatem około roku 1870. Obywatel Grabowski na miejscu, gdzie 
dzisiaj rozbudowała się osada polska, miał większą farmę; nie mogąc 

· jednak oddać się w zupełności gospodarstwu, postanowił farmę sprze
dać, tern bardziej, że przedsiębiorcy gruntowi dawali mu bardzo ko
rzystne warunki. Dla zupełnego załatwienia aktu sprzedaży, wybrał 
się do śródmieścia, poczem by się posilić, wstąpił do jednego z lepszych 
hoteli, tern bardziej, że spotkał się ze swym dawnym znajomym, także 
farmerem, z którym łączyły go nawet ścisłe związki przyjaźni z lat 
szkolnych i kampanii węgierskiej. Obaj walczyli pod generałem Be
mem. Nie krępując s~ę otoczeniem obcem, swobodnie rozmawiali o 
dawnych czasach i boleli ńad upadkiem ostatniego powstania polskiego. 
Zupełnie zajęci przeszłością,, nie sposti·zegli nawet, jak zbliżył się do 
nich jakiś wysoki, tęgo zbudowany jegomość, pomimo siwizny o twa
rzy czerstwej i zdrowej. Dłuższy czas przysłuchiwał się rozmowie, 
ale spostrzegłszy, że rozmawiający zwrócili w końcu na niego uwagę, 
bez ceremonii usiadł do stołu i przedstawiwszy się tylko, że jest pola
kiem jak i oni, wdał się w rozmowę, która przeciągnęła się kilka go
clzin. Mówiono o wszystkiem, co mogło interesować tułaczy polskich. 
Kilkakrotnie nieznajomemu zabłysły łzy w oczach, ale twarda natura 
żołnierska opanowała wzruszenie. Z rozmowy dowiedział się Grabo
wski, że nieznajomy znajduje się w Ameryce od lat 30, że był jednym 
z wyższych oficerów w wojnie Polski z Rosyą, w roku 1831 i że prze
szedł na stronę polską, przyłączając się do oddziału Dembińskiego, 
służbę bowiem odbywał w wojsku rosyjskien1. Gdy Dembiński prze
dzierał się przez Litwę, nieznajomy dowodząc jedną z tylnych straży, 
został odcięty od armii i na własną rękę musiał ze swym oddziałem 
szukać ratunku. Po wielu potyczkaeh, z 30 zaledwie kilku ludźmi zna
lazł się nad granicą, austryacką,, którą przeszedł i broń złożył. Władze 
austryackie aresztowały go i wywiozły wraz z kilku towarzyszami bro
ni do Tryestu, następnie do Stanów Zjednoczonych. Znalazłszy się w 
New Yorku, nieznajomy wstąpił do amerykańskiego wojska i poszedł 
walczyć do Florydy, gdzie toczono wojnę z indyanami szczepu Semi
nolów. Po ukończeniu tej wojny, w której Seminole zostali pobici, 
nieznajomy udał się do Philadelphii a następnie osiadł w Buffalo, przy 0 

brawszy obce nazwisko z powodów, których nie chciał wyjawić. Już 
była 4ta godzina po południu - ciągnął opowiadanie p. Grabowski, 
gdy nieznajomy wstał, by się z nami pożegnać. Jakoś ciężko mu było 
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Pierwszy kościół po(ski w Buffalo, 
obecnie stara szkoła sw. Stanisława. 

rozejść się z nami i przedstawiwszy się nam w końcu jako Stanley 
J acquard, zaprosił nas do swego domu. W siedliśmy do powozu\ p. 
Jacquard i zajechali do wspaniałego pałacyku przy ul, Summer. Wszę~ 
dzie przebijał: dostatek a tu i 6wdzie widniały herby Jastrzębc6w. Po
nieważ jednak herbem tym pieczętuje się wiele rodzin, trudno było 
odgadną,ć właściwe nazwisko tajemniczego p. Jacquard. Przy kolacyi 
,p. Stanley przedstawił nam swą, żonę, amerykankę i dw6ch syn6w. -
Żaden z nicli nie m6wił po polsku, chociaż starszy zapewniał:, że .rozu
mie cokolwiek i wskazują,c na bogatą, bibliotekę, łamaną, polszczyzną, 
wyliczał polskich autor6w, kt6rych czasami z ojcem ćzytuje. Żegna
ją,c się z nami, p.Jacquard w te odezwał się słowa: ,,Zapewne pan6w 
dziwi, że ukrywam swoje nazwisko. Ciężko i mnie z tern bardzo, ale 
,;am wymierzyłem sobie tę zasłużoną, karę. Zaledwie przez p6ł rbku 
pracowałem w mem życiu. dla ojczyzny i dla swoich, będą,c w powsta
niu. Lepiej byłoby, gdybym był został na placu boju, niż żył tak 
długo i myślał tylko o sobie, zapomniawszy o obowią,zkach, jakie cią,żą; 

~~---~~---~---' 
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na mnie względem utraconej ojczyzny. Nie chcąc, by przyszłe poko
lenia rzuciły na mnie kamieniem potępienia, sam postanowiłem się wy
kreślić z listy żyjących polak6w, bo za stary jestem, bym się na co 
przydał a do tego majątek zdałem już na syn6w. W chwili ocknienia 
starałem się ratować syn6w, ale było już zap6źno. Może jest jeszcze 
w nich jaka iskierka polskości, ale ja już rozdmuchać jej nie potrafię. 
Może nowe czasy przypomną im ojczyznę rodzica, może dla pamięci 
ojca dorzucą oni cegiełkę pod nowy gmach ojczyzny ich duchowej, ale 
ja już tego nie dożyję. J es tern straceńcem wraz z kilkoma tymi, co 
postąpili jak ja, zwątpiwszy we wszystko. Wierzcie mi, nigdyśmy nie 
przypuszczali, że pr6cz nas przyjdą inni, że trzeba było żyć inaczej, 
by nami nie wzgardziła potomność. Obowiązkiem naszym było być 
pionierami, a myśmy sprawę zdradzili, myśląc tylko o sobie. Dlatego 
lepiej, gdy panowie nie dowiecie się mego nazwiska i innych mnie po
dobnych, lepiej gdy czas zapomnienia przejdzie nad naszemi głowami, 
bo raz zwątpiliśmy w zwycięstwo i przegrali, a p6źniej zwątpili w 
przyszłość narodu i o nim zapomnieli. Niech zatem wszyscy o nas za
pomną, bo nie dorośliśmy do wielkości zadania, ale okazaliśmy się kar
łami." - Silnie wzruszeni - dokończył p. Grabowski - opuściliśmy 
dom p. J acquard, przyznając w duchu słuszność jego wywodom i oskar
żeniom samego siebie. 

Do roku 1870 przybywała do Stan6w Zjednoczonych a zatem i do 
Buffalo jedynie tylko inteligencya polska. Kroniki washingtońskie 
podają, że w r. 1659 do 6wczesnej kolonii holenderskiej, gdzie obecnie 
rozsiadło się miasto New York, sprowadzono polskiego profesora, by 
kształcił młodzież holenderską. Do innych osad przybywali także 
uczeni polscy, kt6rych 6wcześni amerykanie przyjmowali z otwartemi 
rękami, tern bardziej, że -sława 6wczesna Polski, jako jednego z najpo
tężniejszych mocarstw w Europie, rozchodziła się na świat cały. Ame
rykanie mieli sobie za zaszczyt, jeśli w swem gronie mogli znaleźć po
laka. P6źniej przybywali do Ameryki tacy mężowie jak Kościuszko, 
Pułaski i dziesiątki innych oficer6w polskich. Kościuszko stworzył 

amerykanom inżynierję wojskową, Pułaski natomiast konnicę, kt6re 
to dwa rodzaje btoni gł6wnie się przyczyniły do pobicia anglik6w. 

Jeśli się doda jeszcze, że wraz z tymi bohaterami przybyli do 
Ameryki polacy tej miary jak poeta Jul. Ursyn Niemcewicz, który 
był przyjacielem Jerzego Washingtona i p6źniejszego prezydenta Sta
nów Zjednoczonych Tomasza Jeffersona, nic dziwnego, że przybysze 
polscy musieli sobie zdobyć nie tylko szacunek ale i wdzięczność ame
rykan6w, którzy też wysilali się jak mogli, by tylko polakom się od
wzajemnić. Dlatego też pobyt w Stanach Zjednoczonych nawet póź
niejszej emigracyi polskiej, nie był wcale ciężki. Wygnańcy polscy 
otoczeni opieką i szacunkiem prędko dorabiali się poważnych stano
wisk lub poważnych fortun, a właśnie dla tego, że im było dobrze, że ' 
nie szli przebojem, zapomnieli rychło o swe.i ojczyźnie, za kt6rej wol
ność broń podnieśli i poddawali się w zupełności prądom amerykani
zacyi. To też z emigracyi politycznej z roku 1831 i 1848 ·niemal że 
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Kościół św. Stanisława B. i M. 

nie pozostało śladu. Wynarodowili się oni w innych miastach - wy
narodowili się także w Buffalo. Zaledwie tu i ówdzie pozostały resztki 
jako tako utrzymane, ale i dzisiaj należą one do białych kruków, a 
szkoda wielka, bo mogli oni być przywódcami ludupolskiego nie tyl
ko z tytułu przywilejów, ale dlatego, że rozporządzali wpływami, a 
jako starsi i obeznani z tutejszymi stosunkami, mogli udzielić cennyćh 
wskazówek, mogli lud polski ochraniać, mogli go skupiać w więcej ko
rzystnych miejscach i stać się prawdziwymi fundatorami przyszłej 
Polski w Stanach Zjednoczonych. Niestety inne były wyroki Boże.
Lud polski przybyły do Ameryki nie zastał tu nikogo, ale chociaż od
dan,y był własnemu losowi, nie zmarniał, bo przybył gromadnie, a w 
gromadzie jest siła i przepotężna odporność. 

,Jak już niżej zaznaczyliśmy, do Buffalo zaczęły przybywać pierw
sze gromadki polaków w latach od 1855 do 1860. W okolicznych miej
scowościach jak Tona wanda i Dunkirk gromadki te zastały już polskich 
osadników. Wielu nawet twierdzi, że rodziny ,Jelińskich i Jeżewskich 
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w Tonawandzie przybyły w te okolice przed stu Iaty. Dzisiaj rodziny 
te są już zupełnie zamerykanizowane, a nawet zmieniły swe nazwiska, 
jak wielu powiada dla wygody amerykanów, którzy nie mogą zapa
miętać trudnego polskiego imienia. W 10 lat później t. j. około roku 
1870, znajdowało się w Buffalo około 100 rodzin polskich, ale tak roz
rzuconych, że gdy w trzy lata później, przyjechał do Buffalo ks. Jan Pi
tass, chociaż liczba polaków się zwiększyła, mógł zebrać zaledwie 70 
rodzin, by założyć pierwszą ,Y Buffalo polską parafię, pod wezwaniem 
św. Stanisława B. i M. Gorliwa praca młodego podówczas ks. Jana 
Pitassa, jak również gorąca chęć gromadki polskiej posiadania własne
go kościółka, zrobiły tyle, że n1ebawem wzniesiono drewniany kośció
łek przy rogu ulic Townsend i Peckham, a w roku 1886 wybudowano 
monumentalny kościół z kamienia ciosowego, przy ulicach 1Vilson i 
Peckham, który śmiało można powiedzieć jest jednym z najpiękn1ej
szych i największych kościołów polskich w Stanach Zjednoczonych, a 
obecnie dobudowujące się wieże jeszcze go wspanialej przyozdobią. 

Ks. Jan Pitass urodził się 3go lipca roku 1844, w Niemieckich 
Piekarach na Górnym Ślązku, z Mikołaja i Rozalii z Kunów Pitassów. 
Młody Jan najpierw uczęszczał do szkoły w rodzinnej wsi, a następnie 
do niższego gimnazyum w Gliwicach. Stąd przeniósł się do Racibo
rza, gdzie w roku 1868 ukończył gimnazyum i złożył egzamin dojrza
łości. W grudniu tegoż roku 1868 przybył do Rzymu i tu zapisał się 
jako słuchacz teologii na Uniwersytecie Gregoryańskim. Po ukończe
niu teolog1i, wyjechał do Ameryki i przybył tu w maju r. 1873, a dnia 
7 go czerwca tegoż roku 1873,· odebrał święcenia kapłańskie z rąk ś. p 
biskupa Szczepana Wincentego Ryan'a. 

Zaraz następnego dnia, t. j. 8go czerwca, w n1edzielę św. Trójcy 
odprawił w kaplicy przy niemieckim jezuickim kościele św. Michała, / 
pierwszą Mszę św., przy której asystował' mu jego serdeczny przyja-
ciel i kolega ks. K. Langner, (obecnie Monsignor i Wikaryusz Gen. 
w dyecezyi Marquette), który przed nim do Ameryki przybył. Na 
pierwszej Mszy św. odprawionej przez nowowyświęconego kapłana, 
była obecną garstka Polaków, którzy wówczas stanowili całą Polonię 
w Buffalo. 

Po południu w tym samym dniu prymicyi, Polacy zamieszkali w · 
Buffalo, pod przewodnictwem młodego kapłana odbyli pierwsze zebra
nie, na którem postanowiono zorganizować polską parafię i o ile moż
ności jak najprędzej przystąpić do budowy własnego kościoła. 

Dzień założenia parafii św. Stanisława B. i M. - pisze ks. W aclaw 
Kruszka w swej , , Historyi Polskiej w Ameryce'' - przypada dziwnym 
trafem na dzień prymicyi jej założyciela, ks. Jana Pitassa, mianowicie 
na dzień 8 czerwca roku 1873. 

Pierwsza w1ęc i najstarsza w Buffalo, a druga z kolei największa 
w calem wychodźtwie parafia polska, rzadkim zbiegiem okoliczności, 
rac;ej zrządzeniem Bożem, jest tak starą, jak starym kapłanem jest jej 
założyciel. Przeto dzieje tej parafii, to <;!zieje życia ]{apłańskiego ks. 
Jana Pitassa. 
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Szkoła św. Stanisława, widok od Fillmore Ave. 

Od tego dnia losy nowej polskiej parafii i nowowyświęconego ka
płana, stały się wsp6lne i dzielą je dotychczas bez najmniejsżej przer
wy - bez przerwy m6wimy, gdyż ks. Pitass, jak słyszeliśmy, w ciągu 
tych 30 lat kapłaństwa, tylko raz pozwolił sobie na dłuższe wakacye, 

j to jest, na. dwutygodn~ow;y pobyt u ~wego przyjaciela ks. Ms~r. Lan~
nera w Negaunee, Mich. Zresztą Jako proboszcz pracował 1 pral:mJe 
bez przerwy, i biorąc wszystko w parafii, nawet sprawy finansowe, na 
swoje własne barki, dźwiga sam ten ogromny ciężar obowiązk6w w 
swej ogromnej parafii, i tak z dnia na dzień pcha taczkę życia kapłitń
skiego ciągle naprz6d. Jakie życia dzieje i koleje, w ciągu 30 lat, 
przeszedł ten pracowity i nigdy niczem niezmordowany kapłan, tego 
by i na wołowej sk6rze nie spisał. Ciekawego odsyłamy dó rocznik6w 
gazet amerykańskich. Tu dość. powiedzieć, że ks. Pitass miał chwile 
radości i wesela, doczekąJ: się r. 1898 srebrnego jubileuszu kapłaństwa 
i parafii, dostąpił zaszczytu dziekana i w r. 1901 tytułu proboszcza nie
naruszalnego (rector irremovibilis); ale też przechodził i dnie utrapie
nia i goryczy, i bodaj na żadnego kapłana nie bryzgano tyle błotem 
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oszczerstwa i jadem nienawiści, co na niego. Wytrwał jednak na swo
jem stanowisku aż do dnia dzisiejszego i wytrwa niezawodnie aż do 
śmierci. 

W pierwszych miesiącach po swojem wyświęceniu, młody ks. Jan 
odprawiał nabożeństwa dla Polaków w kaplicy przy kościele św. Mi
chała, a mieszkał u Ojców Redeptorystów. Zaczął się też pilnie krzą
tać około zbierania składek na budowę nowego polskiego kościoła, a 
że ofiarność wśród Polaków była wówczas wielka, a ks. Pitass nie ża
łował pracy ani trudów, więc już w jesieni r. 1873, mógł przystąpić 
do budowy polskiego kościółka. W styczniu r. 1874 została ukończo
ną, budowa kościoła i ks. biskup poświęcił pierwszy dom Boży, zbudo
wany przez Polak6w w Buffalo. Był to kościół skromny, ale za to 
obszerny, a co najważniejsza własny. Oprócz kościoła pod tym samym 
dachem mieściły się szkoła i plebania. Drewniany ten budynek do 
dziś stoi i służy za plebanię, w części za szkołę. 

Tak więc ks. Pitass, jako pierws2;y kapłan polski w Buffalo, poło
żył nieśmiertelne zasługi na polu organizacyi i połączenia świeżo przy
byłych z kraju Polaków. Stąd słusznie należy mu się miano założy
.ciela i patryarchy kolonii polskie.i w Buffalo, jak i wszystkich niemal 
kolonii polskich w obrębie dyecezyi Buffalo i sąsiednich. To mu przy
znają, najzaciętsi jego wrogowie. Był on pionierem, który, że t!Lk po
wiemy, z siekierą, w ręku wyrąbywał drogę do cywilizacyi i dobrobytu 
kolonii polskiej w Buffalo i okolicy. 

O niepospolitym tym mężu na wychodźtwie polskiem w Ameryce 
wogóle a co do Buffalo w szczególności, tak pisze ks. Wacław Kruszka: 

W organizowaniu ogromnych parafii polskich nieśrn_iertelną, sławą, 
okryli się dwaj wybitni w dziejach Polonii amerykańskiej mężowie: 
ks. Wincenty Barzyński na Zachodzie i ks. Jan Pitass na Wschodzie. 
Obydwaj stali się w.vbitnymi przez to, że stworzyli dwie największe 
na wychodźtwie parafie polskie: ks. Wincenty Barzyński parafię św. 
Stanisława Kostki w Chicago, liczą.cą, za jego życia przeszło 50,000 
dusz, a ks. Jan Pitass parafię św. Stanisława B. i M. w Buffalo, liczą.
cą, przeszło 30,000 dusz. Nie wchodzimy tu w dodatnie czy ujemne 
strony tych kolosalnych ich p!Lrafii, konstatujemy tylko fakt, że zdo
łali tak ogromne masy ludu emigracyjnego zbić, skupić i skojarzyć w 
jednę całość organizacyjną,, i że na czele olbrzymich przez siebie stwo
rzonych 'parafii zdołali się utrzymać prl?:ez z górą, ćwierćwiekowy prze
ciąg czasu. Fakt ten świadczy bądź co bądź o wielkiej i niepospolitej 
sile organizacyjnej i samozachowawczej obu tych kapłanów. Pod tym 
względem obydwaj błyszczą, na firmamencie dziejów amerykańsko-pol
skich jako gwiazdy stale pierwszorzędnej wielkości. 

Siła organizacyjna i stały pobyt (przez 30 lat) na raz zajętem sta
nowisku, są w ks. Janie Pitassie w Buffalo tern bardziej podziwieni!J, 
godne, że przy organizowaniu i utrzym'1niu tej olbrzymiej swej parafii 
nie' miał ks. Pitass za sobą, żadnej zwartej potęgi zakonu, na którejby 
się mógł oprzeć jak ks. Wincenty B!trzyński w Chicago; miał tylko 
pojedyńczych kapłanów przygodnych, często dobrych pomocników, 
ale często i takich, którzy nieraz bądź intryg'ł bądź zdradą, starali się 
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Szkoła polska św. Stanisława B. M:. 

podkopać byt jego parafii i rozerwać je w kawałki. Dalej, ks. Wincen
ty Barzyński zastał w Chicago już parafię gotową,, piąty rok już istnie
jącą, i liczącą, kilkanaście set :famili, podczas gdy ks. Jan Pitass zastał 
tam, gdzie dziś ludne miasto, dzikie prerye i nieliczną, garstkę Pola
k6w, kt6rymi postanowił się zaopiekować. 

Zaopiekował też się nimi całą, potęgą, swych sil młodych, jakby 
przeznaczonych z g6ry do dokonania rzeczy wielkich. Pokonawszy 
pierwsze trudności, skupiwszy rozrzuconych i zespoliwszy w jedną, 
wielką, rodzinę począł myśleć i o stronie moralnej swych parafian. -
Pierwszą, myślą, zacnego kapłana było założenie wzorowej szkoły pol
skiej, tak by młode pokolenia wyrastały nie tylko zbożnie, ale na do
brych syn6w nie tylko nowego kraju ale i swej dawnej ojczyzny. Sta
nęła ona niebawem i już w roku 1876tym pod datą, 15 maja „Gazeta 
Polsko Katolicka" w Chicago tak pisze o 6wczesnej szkole polskiej w 
Buffalo: ' 

„Ktokolwiek zrozpaczony zapytujesz, ażali narodowość polska w 
Ameryce ma przyszłość przed sobą,; ktokolwiek znużony jak podr6żny 
na piaszczystej pustyni szukasz życiodajnej oazy i pragniesz odetchnąć 
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świeżem powietrzem narodowego życia, zajedź do Buffalo i zwiedź pol
skrk szkołę w tern mieście. Jeżeli cię nie wzruszy widok 170 dzieci 
polskich wzorowych porządkiem, przykładem, pilnością w naukach _i 
postępem odznaczających się, o! toś nie polak i jak martwy kamień nie 
czuły.... "\V istocie, bardzo mało, żadnej nie ri1a tak pięknie urządzo
nej i prowadzonej szkoły polskiej w Ameryce, jak ta, kt6rąśmy natra
fili w Buffalo. Uczniowie i uczennice, podzieleni są na 2 klasy; klasa 
niższa na dole, w kt6rej dzieci uczą się nauki religii, czytać i pisać po 
polsku; - klasa wyższa na piętrze, gdzie się wykłada opr6cz przed
miot6w powyższych także czytanie i pisanie polskie expedyte, grama
tykę języka polskiego bardzo praktycznie i z wielkiem powodzeniem; 
następnie język angielski (pisanie po kajetach i dyktando na tablicy), 
arytmetykę o liczbach prostych, wielorakich i ułamkach (wszystko na 
praktycznych zagadnieniach oparte), następnie historyę narodu pol
skiego, w końcu śpiew z nut tak kościelny jako też narodowy; a przy
tern szycie i krawieczyzna dla dorastających dziewcząt, nie wspomina
jąc już nic, że amatorki pobierają godzinami lekcye muzyki.... A kie
dy w dodatku przeszło 100 polskich dzieci ch6rem zaśpiewało niekt6re 
pieśni narodowe, jak „Kochaj Ojczyznę", ,,Boże coś Polskę" i inne 
według nut i za przewodem skrzypek, zaprawdę wzruszenie nasze prze
niosło nas w inne strony, ojczyste okolice i mimowoli wyrwało się z 
ust naszych zapytanie: czemu to nie może być tak samo w każdej szko
le polskiej L „ dajcie nam 10 takich szk6ł w Ameryce, a za lat kilka~ 
ście będziemy mieli codzienną gazetę polską w Ameryce (sprawdziło 
się!) i polskich posł6w na ławach amerykańskiego kongresu. Czynny
mi nauczycielami szkoły buffaloskiej są (r. 1876): miejscowy proboszcz 
ks. Jan Pitass, ob. Franciszek G6rski i ob. Jak6b Johnson." 

Młoda parafia św. Stanisława B. i M. wzrastała szybko i z kilku
dziesięciu było wnet kilka set rodzin. Już drugiego roku istnienia pa
rafii, r. 1874, było przeszło 300 familii. W następnych sześciu latach 
do r. 1880, liczba pozostała mniej więcej ta sama, aż dopiero w r. 1881 
liczba raptownie podskoczyła, gdyż było w parafii już przeszło 1000 
familii. Pomagali ks. Pitassowi w roku 1876 ks. kard. Lanz, ks. E. 
Bratkiewicz, a od roku 1881-1886 ks. Klawiter i ks. Chowaniec.· 

Od roku 1880 Buffalo zaczęło wzrastać niebywale a z niem i osada 
polska, do kt6rej tłumnie zaczęli przybywać polscy emigranci. Wsku
tek gromadnego tego napływu parafia zaczęła_ wzrastać tak szybko, że 
pierwotny kości6ł drewniany okazał się stanowczo za szczupły i mu
siano przystąpić do budowy większego murowanego kościoła. O bu
dowie można było pomyśleć tem śmielej, że w kasie było przeszło 10 
tysięcy dolar6w got6wki, a zatem w roku 1882 zabrano się do dzieła. 
Mury tej masywnej i wspaniałej świątyni w stylu roma~kim, całej z 
kamienia ciosowego, jaką dziś widzimy o dwu wieżach, wzrn;isiły się w 
g6rę i już na wiosnę w roku 1885, można się było przenieść z odpra
wianiem nabożeństwa do suteryn (besementu) nowobudującego się ko-

> ścioła. Nową świątynię, celem pomieszczenia jak najwięcej ludu, wy
budowano na wz6r chicagoskiej św. Stanisława, o dwu piętrach, o dol-
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nym i górnym kościele, w których równocześnie odprawiać można dwa 
nabożeństwa. Atoli kościół św. Stanisława w Buffalo, budowany (zgo
dnie z przepisami budownictwa kościelnego) w całokształcie krzyża, z 
kopulą w punkcie krzyżowania się nawy podłużnej z poprzeczną -
skoro tylko wieże, znajdujące się obecnie w budowie,będą dokończone, 
przedstawiać się będzie i na zewnątrz daleko wspanialej od kościoła św. 
Stanisława w Chicago. Wnętrze, roku 1902 nowemi pięknemi mało-

Ks. Dr. Aleksander Pitass. 

widłami odnowione, już r. 1887 zdobiły przepyszne okna kolorowe, 
których piękność dziś jeszcze w pełnym blasku występuje. 

W roku 1886, budowa nowego kościoła postępowała bardzo szyb
ko i w jesieni odbyło się· poświęcenie tej nowej świątyni Pańskiej. -
Stary kościół w tym czasie przebudowany został na szkolę, mogącą 
pomieścić. kilkanaście set uczniów. Parafia św. Stanisława w ciągu te
go czasu, ze setek wzrosła do paru tysięcy rodzin. 

Zaledwie ks. Pitass uporał się z budową nowego kościoła, a już 
musiano też pomyśleć o budowie nowej szkoły i niebawem stanął wiel
ki i obszerny gmach szkolny z czerwonej cegły, który poświęcono w 
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roku 1890. Starą, drewnianą, szkolę obr6cono na plebanię, w kt6rej 
ks. Pitass dotychczas mieszka wraz z asystentami. :Pomimo kilka
krotnych upomnień biskupa, by ks. Pitass wystawił nową,, elegancką, 
plebanię, ks. Pitass woli mieszkać w starym budynku. Urzą,dzenie 
jego plebanii, takzewną,trz jak wewną,trz, cechuje wielka prostota, nie 
znajdziesz tam żadnych zbytkownych, luxusowych sprzęt6w, tylko to 
co potrzeba. Ks. Pitass czuje naturalny wstręt do wszelkiej nowości 
i elegancyi, tak w ubraniu jak i sprzętach bą,dź domowych bą,dź ko
ścielnych, a natomiast okazuje wielkie zamiłowanie do wszelkiej sta
rzyzny. Stare kielichy, stare ornaty, zabytki z pierwszych lat jego 
kapłaństwa, są, jego sercu najmilsze - wprost szczyci się niemi. -
W plebanii ma stary zardzewiały piec żelazny, kt6ry choć żelazny, już 
srebrny jubileusz obchod~il; piec ten jest tak prymitywnej struktury, 
że już nikt z dzisiejszego pokolenia palić w nim nie potrafi, więc ks. 
Pitass sam w nim pali, ale wyrzucić go i nowym zastą,pić nie da - nie 
rozstałby się z tym starym piecem za nic w świecie! Słowem, wszelka 
starożytność i wszelki zabytek z lat dawnych jego życia, wywiera 
na ks. Pitassie urok niezmierny. A myliłby się, ktoby są,dzil, że to 
przywią,zanie jego do rzeczy starych pochodzi ze ską,pstwa i zbytniej 
oszczędności. Owszem, szczodrość i hojność jego, zwłaszcza w podej
mowaniu gości, nie zna poprostu granic. Maniery jego, cały spos6b 
postępowania i otoczenia jego tchnie duchem czysto staropolskim. 

Zamianowanie ks. Pitassa dziekanem jest jedynym w swoim rodza
ju faktem w dziejach amerykańsko-polskich, z tego względu, że mia
nują,c ks. Pitassa dziekanem dla wszystkich lrnściol6w polskich w swej 
dyecezyi, biskup Ryan uwzględnił tern samem zasadę narodowościową,, 
czego po innych dyecezyach inni bisli:upi amerykańscy nie uwzględnia
li i nie uwzględnił też obecny biskup buffaloski i dla tego zni6sl to pol
skie dziekaństwo. Pomimo to każdy jeszcze dziś ks; Pitassa nie ina
czej tytułuje jak dziekanem. Dokument nieboszczyka biskupa Ryana, 
uwzględniają.cy naTodowość polską,, godzi się tu przytoczyć na wieczną, 
rzeczy pamią,tkę: 

,,Pałac biskupi, 1025 Deleware Avenue, Buffalo, N. Y. 
,,Po długiem i dojrzałem rozważaniu w celu utrzymania jedności, 

pokoju i tożsamości dyscypliny pomiędzy Naszymi polskimi księżmi i 
ludem, jakoteż i w celu pomagania Nam we wszystkiem co potrzebne i 
korzystne dla licznego naszego polskiego ludu, postanowiliśmy zamia
nować ks. Jana Pitass dziekanem, obdarzają,c Go, za jego długą, i po
myślną, pracę nad rozszerzeniem polskich kościol6w w naszej dyecezyi, 
tym tytułem i prawami tej wysokiej godności. Niniejszem więc od dnia 
dzisiejszego upoważniamy Przewieleb. ks. Dziekana J. Pitassa; pro
boszcza św. St~isława w Buffalo, do objęcia czynności, odpowiedzial
ności i do wypełniania wszystkich praw Vicari :forunei dla polskich 
kościol6w dyecezyi buffaloskiej i polecamy go wszystkim polskim księ
żom i wiernym polakom tej dyecezyi i żą,damy, aby dokument niniej
szy był odczytany w języku polskim we wszystkich Naszych kościołach 
polskich, mają,c nadzieję, że stanie się to dalszym zadatkiem siły, je-
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dności i zgody pomiędzy licznym Nąszym polskim ludem. My zaś w 
najbliższym i stosownym czasie zwołamy Naszych polskich księży i 
porozumiemy się co do przepisów, potrzebnych w takich okoliczno
ściach, w jakich się Nasi polscy katolicy znajdują w tym Naszym uko-
chanym kraju. (Podpis) S. V. RYAN, Biskup buffaloski. 

Dan w Buffalo, 29go maja 1894 roku. 

Za daleko jednak odeśliśmy od porządku chronologicznego. Nie je
dneg·o zapewne zaciekawia stopniowy rozwój liczebny osady polskiej. 
Otóż opisując historyę parafii św. Stanisława, opisujemy równocześnie 
historyę osady polskiej, gdyż osadą, powiedzieć można, była podówczas 
parafia św. Stanisława. Wprawdzie tu i ówdzie żyli w rozrzuconych 
grupach polacy, ale przeważnie należeli oni do pierwszej parafii pol
skiej w Buffalo. Opierając się zatem na zapiskach parafialnych i na· 
podaniach osób od dawna tu zamieszkałych, wzrost osady polskiej w 
Buffalo ująć można w następujące cyfry statystyczne: 

Rok liczba polaków Rok liczba polaków 

1855 około 10 1878 około 3,5Q0 
1860 1879 ' ' 100 
1870 1880 ' ' 350 
1872 1881 ' ' 400 
1873 1882 ' ' 500 
1874 1883 2,000 
1875 
1876 
1877 

,. ' 
' ' 
' ' 

2,500 
3,000 
3,000 

1884 
1885 
1886 

' ' 3,500 
' ' 4,700 
' ' 8,500 
' ' 10,000 
' ' 12,800 
' ' 141000 
' ' 16,000 
' ' 19.000 

A zatem w roku 1886 t. j. w chwili poświęcenia nowego kościoła 
św. Stanisława, osada polska w Buffalo liczyła do 20 tysięcy polaków. 

Ks .. Wacław Kruszka o kościele św. Stanisława i o ks. Janie Pi
tass w ten sposób się wyraża w swej „Historyi Polskiej": 

„Monumentalny kościół św. Stanisława ma wygląd staroż,ytny i 
poważny, zwłaszcza wewnątrz z powodu nieco ciemnych okien koloro
wych. Atoli r. 1902 całe wnętrze kościoła na nowo odmalowano we
selszymi kolorami. Na niebiańskiem tle wiszą długie wieńce plecione 
ze zieleni i róż, białych i ponsowych. Rysy łuków, czyli żeber skle
pieniowych zakreślone są silnie złoconymi gzymsami. N a łukach po
między filarami gustownie i symetrycznie są rozlokowane i artystycz
nie wykonane różne emblemata kościoła katolickiego, Ojca św. i t. d. 
Ściany i filary mają piękne tło koloru terrakoty, z bogato złoconymi 
kapitelami i gzymsami. 

Dolny kościół także jeszcze roku 1898 gruntownie odrestaurowa
no, zaopatrując strop jego w powalę z cynkowej wytłaczanej blachy, o 
odcieniu złocisto-żółtym, robiącej wrażenie delikatnych gipsowych 
sztukateryi. 

Świątynia cała obszerna, dwupiętrowa, miała podług pierwotnego 
planu ks. Pitassa pomieścić w swojem wnętrzu całą polonię buffaloską. 
Podobnie jak ks. Wincentemu Barzyńskiemu w Chicago, tak i ks. Pi-
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tassowi w Buffalo przyświecała z początku ta myśl przewodnia, zawar
ta w owych słowach: niech będzie jeden pasterz i jedna owczarnia!
! nie dziwimy się zbytnio tym dwom kapłanom; albowiem w pierwszem 
zaraniu dziej6w wychodźtwa naszego myśl ta była wsp6lna prawie 
wszystkim kapłanom pionierom, kt6rzy raz objąwszy w posiadanie ja
kąś osadę, niechętnie chcieli się dzielić swojem panowaniem, lecz pra
gnęli niepodzielnie panować, z przyczyn bardzo łatwo zrozumiałych. -
Wszelako ks. Pitass widząc, że kolonia do zbyt olbrzymich wzrasat 

WIEL. KS. JAN CIEŚLA. 

rozmiar6w, pożegnał się niebawem z tą myślą jednej owczarni i sam 
w końcu był za tern, by tworzyć więcej parafij. Zresztą - siłą rzeczy 
i logiką fakt6w, dzielenie parafii w Buffalo rozpoczęło się roku 1886, 
w tym samym roku, w kt6rym ks. Pitass ukończył swoją, wielką i 
wspaniałą świątynię. Powstała tedy r. 1886 najpierw parafia św. W oj
ciecha, potem r. 18~~..Jł,!Y:af.ia.J~w:li.e.bGwz.i.ęcia, następnie r. 1890 para
fia św. Jana Kan tego, zaś r. 1891 parafia św. Kazimierza i r. 1893 pa
rafia Przemienienia Pańskiego, nareszcie r. 1898 parafia Bożego Ciała, 
nie wspominając o ,niezależnej." 
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Charakterystykę powstania tych parafii podamy poniżej w dalszym 
ciągu tej historyi. 

W zrastająca osada poczęła myśleć' także o jakiemś pismie, które by 
mogło ją informować tak o kraju jak i o ojczyźnie. Zawiązała się 
spółka z kilku poważnych kupców buffaloskich i zaczęła wydawać ty
godnik pod nagl6wkiem „Ojczyzna". Otóż ta „Ojczyzna" z dnia 22 
lipca 1886 roku w artykule „Polacy w Buffalo", tak opisuje ówczesny 
stan osady buffaloskiej: 

,,We wschodniej części miasta osiedliło się 16-20,000 Polaków .... 
Kolonia polska w Buffalo ma zupełny typ średniego polskiego mia
steczka, nie brak dziur w chodnikach, a na każdym prawie kroku mo
żna się spotkać z pyzatemi twarzami dzieci bawiących się na ulicach. 
Jedynie fizyognomia tej kolonii o tyle jest niepodobną do polskich 
miasteczek, że jej brak żydów... Amerykanie, Niemcy i inni powsze
chnie chwalą, oszczędność i gospodarność tutejszych Polaków, którzy 
zaledwie od kilku lat przybyli, dorobili się mienia i przyszli do włas
nych domów. Potrzębaby parę godzin poświęcić, aby obejść kolonię 
polsk~, bo pomimo tego, że- tutejsi rodacy prawie wszyscy razem mie
szkają, powierzchnia tejże jest dość ~naczną. Na szczególniejszą uwa
gę zasługuje kościół polski przy rogu Peckham i Townsend ul. zbudo- . 
wany. Majestatyczna budowa tegoż, w stylu romańskim, prze.wyższa 
wszelkie -oczekiwania i z chlubą powiedzieć można, że nigdzie w Sta
nach Zjednoczonych nie znajdziesz tak wspaniałego kościc,ła polskiego, 
aby naszemu w Buffalo pod wezwaniem św. Stanisława zbudowanemu 
dorównał ... " 

_ , ,fonieważ kościół ten pomiino olbrzymich rozmiarpw okazał się 
za szczupły, zezwolił Najprz. ks. biskup Ryan na budowę drugiego ko
ścioła, przy którym na proboszcza przeznaczony został ks. Piotr Kla
witer, dotychczasowy asystent przy kościele św. Stanisława, .miejsce 
~aś jego zajmie nowowyświęcony ks. Teofil Kozłowski ... '' 

,,Polaków tutejszych można spotkać pracujących na ulicach, w :fa
brykach, na okrętach, wogóle wszędzie, gdzie coś zarobić można. -
Lecz nie tylko trudnią oni się ręczną pracą, ale i przemysłem; dlatego 
też co kilkadziesiąt kroków można spotkać sklep korzenny lub bława
·tny, skład węgli, narzędzi żelaznych, składy trumien, wyszynki i t. p. 
których właścicielami są Polacy. A jaka u nich wszędzie panuje głę
boka pobożność; rozczulający to zaiste widok, gdy widzisz jak w nie
dzielę i święta, a i w powszednie dni, tłumy mężczyzn, kobiet i dzieci 
garną się do świątyni Pańskiej. Polacy tutejsi są dobrymi patryotami. 
Nie ma tu chorujących na polityków, lub krzewicieli egzaltowanych 
idei, ale za to żyje prawdziwa miłość w ich sercach." (Rocznik 1886. r) 

Atoli pomimo tych wielokrotnych podziałów, parafia ks. Pitassa 
jeszcze dziś prym trzyma przed wszystkiemi innemi, jest najbogatszą 
i liczebnie największą, liczy bowiem, śmiało powiedzieć można, około 
3,600 :familii (inni twierdzą, że tylko 2,600 :familii.) Jego szkoła para
fialna jest olbrzymią; 3,000 dzieci uczęszcza do niej, a personal nauczy
cielski składa się z pokaźnego grona 30 Sióstr Felicyanek i 5 nauczy-
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cieli świeckich. Istna to armia, na kt6rej widok śmiało zawołaćmożna 
,,Jeszcze Polska nie zginęła!" 

I to, co korespondent chicagoskie.i „ Gazety Pol.• Kat." pisał o tej 
szkole roku 1876: .... dajcie nam 10 takich szk6ł w Ameryce, a za lat 
kilkanaście będziecie mieli codzienną gazetę polską w Ameryce'' ~ 
sprawdziło się co do joty. Gdy dobra szlfoła przysporzyła czytelni
k6w, w roku 1887, staraniem ks. Pitassa powstało pismo „Polak w 
Ameryce'', kt6re w pierwszych latach wychodziło dwa razy w tygodniu 

WIEL. KS. ANTONI BARON. 

a od roku 1895, wychodzi codziennie, pod redakcyą zdolnego pisarza 
p. Stanisława Slisza, w duchu na wskroś polskim i katolickim. Jest 
to dow6d, że i o rozw6j moralny osady buffaloskiej ks. J. Pitass dbał 
i starał się wszelkimi silami. A i rozw6j całe.i Polonii leżał i leży ks. 
Pitassowi bardzo na sercu, czego dowodem są znowu owe dwa kongre
sy polsko-katolickie, zwołane przez niego do Buffalo; na pierwszy r. 
1896, opr6cz ks. biskupa Vertin z Marquette i ks. szambelana W aw
rzyniaka z Księstwa Poznańskiego, stawiło się około 100 księży i prze
szło 200 delegat6w świeckich z całej Ameryki; na drugi, r: 1901, 72 
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księży i 164 delegat6w świeckich. Pierwszy wprawdzie nie wydal o
woc6w pożądanych, ale drugi za to wydaje już owoce, kt6re oby tylko 
nie zmarniały, zanim dojrzeją! Wszelako czy zmarnieją czy dojrzeją, 
w każdym razie nieśmiertelną zasługą ks. Pitassa będzie to, że on za
sadził to drzewo kongresowe. O tern niechaj pamiętają szczeg6lnie ci, 
kt6rzy z tego drzewa owoce kiedyś zbierać będą." 

Nie ulega wątpliwości, że ks. Pitass więcej .byłby się starał o mo
ralną stronę swej parafii, a zatem i całej osady, gdyby kłopoty tak ol
brzymie.i parafii nie zatrudniały go całkowicie. Dodać bowiem wypa
da, że ks. Jan Pitass, jako pionier, zastawszy w Buffalo pustki, siłą 
rzeczy musiał zwr6ci6, jeśli nie całą, to gł6wną swoją uwagę na mate
ryalny rozw6j parafii a zatem i osady, co pochłonęło, zwłaszcza w pe
wnych latach, całą jego duszę i działalność tak, że najpiękniejsze myśli, 
najwspanialsze zamiary musiały zejś6 na plan drugi. Wiemy o tern 
bardzo dobrze jak pragnął założyć w Buffalo seminaryum polskie -
niestety, wszystkiego zdziałać od razu nie można, jeśli się rozpoczyna 
olbrzymią budowlę od samego początku, a założenie osady polskie.i w 
Buffalo bezwątpienia należało do dzieł wielkich, jakie przerastają czę
stokroć siły przeciętnego człowieka. Wiemy jednak, że ks. J. Pitass 
nie zaniechał jeszcze swej myśli i nim przyjdzie mu zdać rachunki ze 
swego włodarstwa przed Najwyższym Sędzią, oglądać jeszcze będzie 
nowe dzieło swego pracowitego żywota, kt6re imię jego zapisze złote
mi głoskami w dziejach polskich w Ameryce. 

W tym roku obchodził ks. Jan Pitass trzydziesto trzech lecie swej 
pracy kapłańskiej. Jak w tym czasie gospodarzył, niech świadczy na-
stępująca notatka: · 

Dnia 13go listopada roku 1898 czytamy w „Polaku w Ameryce", 
że ks. Jan Pitass ogłosił z ambony, że na całej własności parafialnej, 
sięgającej około $400,000 wartości, to jest, na kościele, szkole, pleba
nii (do kt6rej przytyka obszerny ogr6d, jakim się rzadko kt6re probo
stwo poszczycić może), na dornie Si6str i t. p. nie ma nie tylko ani je
dnego grosza długu, ale nadto w kasie parafialnej jest przeszło $3,000 
got6wki. To sprawozdanie otrzymał i ks. biskup Quigley." 

A zatem w lat 20 uporał się ks. Jan Pitass w zupełności z długiem 
parafialnym o sumie bardzo pokaźnej, co znowu świadczy, jak zawistni 
są ci, kt6rzy z przyczyn nieraz urojony_ph atakują czcigodnego i zasłu
żonego kapłana. Przez lat 33 pracował wytrwale wśr6d nas i dla nas 
- nie ugięły go wichry i nie złamały burze. Z pogodnem czołem, z 
młodzieńczą niemal energią zajmuje nadal posterunek, na kt6rym za
pewne nie wypowiedział jeszcze ostatniego swego słowa, gdyż zdrowie 
siły i zapał do pracy nie opuszczają go nigdy. 

Dla uzupełnienia jeszcze historyi parafii św. Stanisława, dodajemy 
wzrost jej liczebny po roku 1886, kt6ry według ksiąg parafialnych 
przedstawia się następująco: 

Rok; 
1887 
1888 

:familij. 
2,534 
3,185 
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1889 3,346 20,096 
1890 :3,707 22,242 
1891 3,955 23,730 
1892 4,274 25.644 
189:3 4,179 25,174 
1894 3,7fl4 22,704 
1895 3,294 19,764 
1896 3,399 20.394 
1897 2,863 17,178 
1898 2,818 16,908 
1899 2,058 12,348 
1900 2,261 13.566 
1901 2,149 12,894 

W ostatnich 5ciu latach liczba dusz w parafii św, Stanisława B. i 
M. chwiała się pomiędzy 12 a 14 tysiącami, według oficyalnych -for
mularzów. 

Szkoła św. Stanisława rozwija się coraz piękniej i potężny gmach 
wzniesiony na bloku pomiędzy ulicami Fillmore i Wilson, za mały 
już jest dzisiaj, pomimo tego że obejmuje 5 pięter. Dlatego też kilka 
klas mieści się w dwóch innych budynkach, a mianowicie w budynku 
pokościelnym, zamienionym częściowo na szkolę i w wielkiej kamie
nicy, położonej naprzeciw gmachu szkolnego, gdzie mieści się także 
klub tow. Śpiewu „Moniuszko". Ogółem do szkoły parafialnej 
św. Stanisława B. M. uczęszcza przeszło 3 tysiące dzieci. Licznych 
przedmiotów udzielają Siostry Felicyanki, w liczbie przeszło 30, a 
także nauczyciele. Po nauczycielach ,Wróblewskim, Górskim, Johnsonie 
Kędziora, Rożanie, Dorasewiczu i innych, w różnych czasach pełnili 
tam obowiązki nauczycielskie; Urbański, Rosół, Johnson (młody) Koś
ciółek, Brunowski, Baluciński, i t.d. 

1V głównym gmachu szkoły św. Stanisława, na ostatniem piętrze 

mieści się obszerna i piękna hala szkolna, przyozbobiona godłami 

województw polskich i portretami zasłużonych polaków, malowanymi 
umiejętnie· i zgodnie z podaniami historycznemi. W hali, tej czasami 
dziatwa szkolna urządza pod kierunkiem nauczycieli przedstawienia i 
koncerty, gdyż do hali przylega scena, dosyć wygodna i zaopatrzona 
we wszystko, czego wymaga produkcya dziatwy, lub wystawienie na
wet większej sztuki teatralnej przez amatorów. Na hali tej,największej 
prócz hali Domu Polskiego na Polsce, odbywają się masowe zebrania, 
pamiątkowe obchody, zgromadzenia protestacyjne, sejmy organizacyi 
polskich i t, d. Tutaj też odbyły się pierwszy i drugi kongres polsko
rzymsko-katolicki, które bądź co bądź stały się punktami zwrotnymi 
w dziejach młodziutkiego spłeczeństwa polskiego. 

Obowiązki asystentów przy parafii św. Stanisława pełnili w róż- 1 

nych czasach księża: Wójcik, Flaczek, Zalewski, Swinko, Chodacki, 
Chordych, Pawler, Niedzielski, Gajduszek, Piotr Pitass, Kasprzak, 
Fi'mowicz, Letocha, Podlewski, Stabenau, Wyszyński i t. d. i t. d. 
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Obenie pełnią je Wiel. Księża: Dr. Aleksander Pittas, Antoni Baron, 
,Tan Cieśla i Karol Mioduszewski. 

Ks. Dr. Aleksander Pittas urodził się 20 lutego 1875 r. w niemiec
. kich Piekarach na Slązku. Po ukończeniu 8 klasowej szkoły elementar
nej, przybył do Ameryki w r. 1893, gdzie też odbywał studya gimna
zyalne w St, Francis, Wis. Następnie w r. 1898 wyjechał do Rzymu, 
gdzie uczęszczaJ na uniwersytet gregoryański, a mieszkał w Collegium 
Polskiem. Ukończywszy uniwersytet, doktoryzował się z filozofii 

WIEL. KS. KAROL MIODUSZEWSKI. 

w akademii św.Tomasza, w dniu 14go czerwca, a doktorat św. teologii 
otrzymał w lipcu 1904 r. w Gregoryanum. Z Rzymu wyjechał ks, Ale
ksander Pitass do swych stron rodzinnych, gdzie przebył przez trzy 
miesiące, poczem powr6ciY do Ameryki, osiadaj~c w Buffalo, jako 
asystent przy kościele św. Stanisława B. M. Umysł krytyczny igłę
boki już w uniwersytecie wyr6żniał się i podczas wydawania Roczni
k6w Kolegium Polskiego, dzieła tego był redaktorem. Pisywał także 

z Rzymu korespondencye do r9żnych pism polskich. 
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Ks. Józef Cieśla, 
urodził się dnia llgo lutego 1875 roku, w Rozdzieniu, na Górnym 

Śląsku. Początkowo uczęszczał do elementarnej szkoły w Rozdzieniu, 
a następnie do prywatnego gimnazyum Dr. Sobczyka w Bytomiu. Po 
ukończeniu nauk gimnazyalnych na Górnym Ślązku, ks. J. Cieśla udał 
się do Paryża, gdzie kształcił się w wyższych naukach, studyując reto
rykę, filozofię i teologię św. Po ukończeniu teologii św., ks. Jan Cie
śla wyjechał do seminaryum w Montefiascone około Rzymu i w tym 
samym. roku otrzymał święcenia kapłańskie w dzień Wniebowzięcia 
Najśw. Maryi Panny, 15go sierpnia 1904 roku, z rąk Najprzewieleb. 
ks. biskupa D. Rinaldo, sławnego teologa i moralisty. Ks. Jan Cieśla 
odprawił pierwszą mszę św. w kościele parafialnym w Roździeniu, dnia 
21go sierpnia, 1904 r, a po kilko miesięcznym pobycie w stronach ro
dzinnych, przybył do Ameryki pomiędzy swoich rodaków, g·dzie gor
liwie pracuje na chwalę Bożą. Przez dwa lata przebywał ks. J. Cieśla 
w La Salle, Ill„ w tamtejszej parafii polskiej, a w r. 1906 przybył do 
Buffalo, gdzie objął stanowisko drugiego asystenta przy parafii św. 
Stanisława B. i M., jednej z największych w świecie. 

Ks. Antoni Baron, 

urodził się w Czyszkach na Górnym Ślązku. Wychowywał się w 
Sosnowcu w Królestwie Polskiem, gdzie też początkowe nauki pobie
ra.ł. Do gimnazyum uczęszczał w Częstochowie, w Królestwie Pol
skiern, filozofię studyował w Asti we Włoszech, a studya teologiczne 
odbył w Rzymie, gdzie też został wyświęcony w 24tym roku życia. -
Jako wikaryusz początkowo pracował w Sosnowcu i Dąbrowie w Kró
lestwie Polskiem, następnie w Warszawie. W styczniu r. 1905 przy
był ks. A Baron do Stanów Zjednoczonych, osiadając początkowo w 
J ohnstown, Pa., gdzie jako wikaryusz pracował w polskiej parafii 
przez kilka miesięcy, a następnie objął probostwo w Boswell, Pa., 
gdzie rok przebył. Do Buffalo przybył w lipcu 1906 roku, w grudniu 
natomiast wyjechał z Przewieleb. ks. Paukszto do Polski, by po kilko 
miesięcznym tam pobycie ponownie osiąść w Buffalo i pracować gorli
wie dla chwały Bożej i dla dobra rodaków, którym poświęcił swe siły 
młode. 

Ks. Karol Miodnszewski, 

urodził się w Wysokim Mazowiecku, w Królestwie Polskiem, 5go 
listopada 1882 roku. Po odbyciu nauk początkowych w miejscu ro
dzinnem, wyjechał do Jerozolimy, gdzie odbywał studya klasyczne. -
Po paru latach pobytu w Ziemi Świętej, przybył do Ameryki, i wstą
pił w celu ukończenia nauk do Polskiego Seminaryum w Detroit, 
Mich. Tu też lgo lipca 1906 r. otrzymał święcenia kapłańskie, zaj
mując później miejsce czwartego asystenta w parafii św. Stanisława 
B. i M. w Buffalo. 
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POuACY w POuITYCE.· 

Jak już wyżej nadmieniliśmy, polacy w Stanach Zjednoczonych 
nie wielką odgrywają rolę w politycznem życiu potężnej rzeczypospo
litej amerykańskiej. Złożyło się na to powodów wiele, ale cło najważ
niejszych należą: koczowniczy tryb życia większej części emigracyi pol
skiej w Stanach Zjednoczonych i ustawiczna nadzieja powrotu w ojczy
ste strony, dalej brak cloklaclnej znajomości języka angielskiego, a za
tem i znajomości stosunków społeczno-politycznych w kraju - wresz
cie niedawna osiadłość i mloclość osad polskich, które zaledwie tyle 
czasu miały, by się rozróść, pobudować i jako tako urządzić. Starsze 
pokolenie tak było zajęte troską o chleb powszedni, o dach nad głową 
i potrzeby najniezbędniejsze, że wcale nie miało czasu ani nawet chęci 
oddawać się polityce amerykańskiej, zadawalając się w zupełności or
ganizowaniem czysto polskich kościelnych, lub narodowych towarzystw 
i stowarzyszeń, które z biegiem czasu urosły do potężnych rozmiarów. 

Dopiero ci, co przybyli do Ameryki w'młodych latach, a jeszcze 
więcej pokolenia tutaj zrodzone, żywo zajęły się dążnościami poszcze
gólnych partyi politycznych. Stosownie do poglądów, a czasem i do 
korzyści, jakie można osiągnąć z tej lub owej partyi, podzielili się po
lacy na demokratów i republikanów a nawet zasilali szeregi partyi in
nych, mało wpływowych i więcej ideowych niż praktycznych. 

W roku 1880 polacy tu i ówdzie zajmowali już stanowiska poli
tyczne, ale dopiero w ostatnim dziesiątku lat zdobyli w polityce pewne 
znaczenie. Szczególnie w miastach Chicago, Milwaukee, South Bend, 
Buffalo i Detroit, zdołali polacy zasiąść w radzie miejskiej, a specyal
nie w miastach Chicago i Milwaukee, zajmują najpoważniejsze stano
wiska miejskie. Posłów polskich do sejmów (assembly) poszczegól
nych stanów wysyłają polacy ze stanów: New York, Michigan, India
na, Illinois i Wisconsin. Do kongresu w Washingtonie (czyli cło par
lamentu ameryka1fakiego) nie udało się polakom obrać chociażby je
dnego z pośród siebie, pomimo tego, że sposobność jest, zwłaszcza w 
Chicago, gdzie w roku 1906 już się zdawało, że jeden polak przejdzie, 
tern bardziej, że okręg, który wybiera posła, jest czysto polskim. -
Niestety zawiść partyjna przoduje i udaremnia najpiękniejsze zamiary. 
Jednakowoż historya Stanów Zjednoczonych wykazuje, że polacy mie
li już w kongresie jednego swego reprezentanta. 

Cofnąwszy się kilkadziesiąt lat wstecz, spotykamy w kongresie 
washingtońskim polaka, niejakiego W awrzy1'ica Gębickiego, którego 
jednakże wyprali posłem do kongresu nie polacy ale amerykanie, co 
jednak nie przeszkadzało, by był on przedstawicielem Polonii amery
kańskiej, dla której też szczerze pracował. Historya tego jedynego 
dotychczas posła narodowo~ci polskiej w kongresie jest tak ciekawa, że 
nie możemy się powstrzymać, by jej nie podać, nim przystąpimy do 
działalności polaków jako polityków w mieście Buffalo. 
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·w awrzyniec Gębicki był synem kowala, rodem z osady W ojtow
skiej, Kowalszczyzną zwanej, w obwodzie Sandomierskim. 

W roku 1809 zabrany wraz z ojcem przez dowódcę artyleryi wojsk 
austryackich do robót kowalskich przy bateryi, z przymusu, darmo i 
ciężko pracować musiał. Nieszczęściem, w dniu 18 czerwca tegoż ro
ku, w czasie ataku wojsk austryackich na Sandomierz, ojciec jego 
śmiertelnie raniony odłamkiem kartacza, ż,ycie zakończył. 

Młody Wawrzyniec, liczący podówczas 16ty rok życia, musiał sam 
zastąpić ojca, a sprzykrzywszy sobie tak ciężką pracę, której podołać 
nie móg}, postanowił ratować się ucieczką. Wybrawszy się przeto noc
ną porą, zdołał obejść straże i ujść z obozu. Idąc dniem i nocą prawie 
nieprzerwanie, dostał się do Grójca, zkąd przybył do Warszawy i do~ 
stal się do terminu u kowala. Tu jednakowoż, pracując całymi dnia
mi i nocami, zachorował ciężko; - majster oddał go do szpitala. Wy
zdrowiawszy, znalazł się prawie nagim na bruku, a nie mogąc znaleźć 
pracy, zaciągnął się do wojska polskiego, za czasów napoleońskich od
był kilka kampanii i w końcu za waleczność zdobył krzyż Legii hono
rowej. Razem z oddziałami polskimi poszedł Gębicki pomagać Napo
leonowi, ale w roku 1815tym, w bitwie pod Waterloo, będąc kilkakro
tnie raniony, dostał się do niewoli angielskiej. Po wyleczeniu się z ran 
wystąpił z wojska i pospieszył do Londynu, gdzie jako prosty robo
tnik, przez trzy lata pracował po różnych fabrykach. Następnie po
wędrował do miasta Sheffield, a dostawszy się do zakładów mechanicz
nych i nożowniczych Silversmitha, wydoskonalił się dokładnie w tym 
zawodzie. 

W roku 1824 namówiony przez kilku rodaków, popłynął w ich 
towarzystwie do Ameryki. Podróż wyczerpała zapasy, przybył więc 
do Nowego Yorku bez grosza, prawie w łachmanach. Po kilku tygo
dniach głodu i nędzy,· dostał się nareszcie do fabrykanta nożownika, 
nazwiskiem Gotman, a pracując lat sześć w jego zakładzie nożowni
czym, tak wydoskonalił mu robotników, że w nagrodę starań i trudów 
pryncypał przypuścił go do spółki. Po śmierci Gotmana w r. 1832 
zrobiwszy układ z wdową i spadkobiercami, objął Gębicki na siebie 
tenże zakład. Wkrótce ożenił się z córką dawnego swego pana i spól
nika. Od tej pory stal się on prawdziwym opiekunem swoich roda
ków, przybywających do Nowego Yorku i tamże zamieszkałych; jużto 
umieszczał ich w swoim zakładzie, to znów zakładał im warsztaty, 
wspierał, odziewał i karmił. Chociaż polaków było podówczas nie 
wielu, pracował on wraz z nimi dla sprawy polskiej a rozporządzając 
wielkimi wpływami, niejedno dobre przeprowadził, zwłaszcza w celu 
podniesienia ważności kwestyi polskiej. 

Gdy po upadku powstania listopadowego w latach następnych do 
N ew Yorku coraz liczniej zaczęli napływać polacy, Gębicki dla dzieci 
tułaczy-rodaków założył ochronkę i szkółkę polską. Od tego czasu 
wpływy Gębickiego rosły z każdym dniem tak, że w roku 1849 obrano 
go posłem do kongresu w Washingtonie. I tutaj Gębicki nie zapom-
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nial, że jest polakiem, ale gdzie mógł, forsował swoich, postarawszy 
się, że kongres wyznaczył specyalnie dla polaków imigrantów spory 
kawal ziemi w stanach New York, New Jersey i Virginii, ofiarowu
jąc te grunta bezpłatnie chcącym pracować na roli a nawet obdarzaj(!c 
ich pewnym zasiłkiem pieniężnym. 

Wielkie czyniąc dobrodziejstwa dla swoich i obcych, wielbiony 
i niemal czczony przez swych rodaków wyższych od niego częstokroć 
·urodzeniem a szanowany przez amerykanów, zakończył Gębicki swój 
chwalebny żywot dnia 20 listopada 1853 r., niewielki po sobie zosta
wiając maj(!tek, bo niemal wszystko rozdał ubogim swym rodakom. 

Po Gębickim polacy przez długi czas nie zajmowali w Stanach 
Zjednoczonych poważniejszych urzęd6w. Tylko tu i ówdzie w latach 
późniejszych wypłynął jakiś polak i potomek pierwszych osadników, 
jak naprzykład Pułaski - Parker z Batawia, N. Y., który piastował 

w legislaturze stanu N ew York godność posła, lub w latach późniejszych 
Zbigniew Brodowski, który został konsulem amerykańskim. 

Natomiast w kolach towarzyskich, naukowych i przemysłowych 
wielu polaków zajęło wysokie stanowisko. Szczególnie w Stanach: New 
York, California i Texas wielu synów i wnuków dawnych oficerów i 
żołnierzy polskich, którzy przyszli walczyć o wolność Stanów Zjedno
czonych, wybiło się nie tylko na majętnych ale i wpływowych obywa
teli. vVielu z nich jest dzisiaj milionerami, jednakowóż wśród Polonii 
amerykańskiej przeważnie są nieznani, nie udzielają się, nie interesują 
sprawami polskiemi, a z drugiej strony polacy nie nawiązują z nimi 
stosunków, nie chcąc się narzucać ani ze znajomością a tern bardzie.i z 
przyjaźnią. Zdarza się jednakże, że niektórzy z nich zgłaszają się sami 
na szeregowców do organizacyi polskich i żywo zajmują się losem Po
loniii, większość jednakże zachowuje się obojętnie, albo co gorsza uni
ka wszelkich stosunków z polakami, odgradzając się od nich murem 
uprzedzeń lub obawą składania ofiar na rzecz spraw polskich. 

Do bardzo wpływowych w najwyższych kolach amerykańskich na
leży książę Władysław Poniatowski, potomek ostatniego króla polskie
go Stanisława Augusta Poniatowskiego, przebywający stale w Cali
fornii, gdzie ma bogate kopalnie złota i srebra. •Jest to rodzina praw
dziwie magnacka i jedna z najarystokratyczniejszych wśród milionerów 
amerykańskich. Książe Poniatowski ostatniemi czasy bardzo się zain
teresował życiem swych rodaków w Ameryce a nawet wstąpił jako 
członek do Związku Narodowego Polskiego. Brat Władysława, ksią

żę Karol Poniatowski, zmarł przed półtora rokiem w N ew Yorku, po
zostawiając milionową fortunę. W raz z Poniatowskim, magnackie 
kolo polskie w Ameryce tworzą rodziny hrabiów: Zubrzyckich, Zbo
rowskich, Rzewuskich, Marcinkowskich, Malinowskich i innych. 
Książę Jan Sapieha, najmłodszy syn , , Czerwonego księcia'' jest naj
serdeczniejszym przyjacielem księcia Władysława, z którym wspólnie 
eksploatował kopalnie srebra w Kalifornii, następnie ożenił się z mi
lionerką z domu Astor i założył bank przy '\Vall Street w New Yorku. 
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W raz z tymi, kt6rzy bą,dź to na polu przemysłu lub handlu, bą,dź to 
spekulacyą, dorobili się milion6w, naliczyłoby się w Ameryce przeszło 
30 rodzin polskich, prawdziwie magnackich, kt6re pracują,c wsp6lnie z 
milionową, rzeszą, polak6w, mogłyby nie jedną, oddać przysługę swej 

ojczyźnie w Europie. Niestety rodowe i klasowe uprzedzenia i tutaj 
nas dzielą, ku szkodzie nas samych i szkodzie nigdy nie stęszonych 
ideał6w i pragnień. Spodziewać się jednakowoż należy, że w naj
bliższej przyszłości stosunki te muszą, ułożyć się na lepsze. Społeczeń

stwo polskie w Ameryce, to społeczeństwo wyrosłe z siermiężnej rze
szy, z chłopa polskiego, oderwanego siłą, wypadk6w od pługa na zago
nie ojczystym, opuszczone od wszystkich a pomimo tego żyją,ce i roz
wijają,ce się potężnie, zmusi swem znaczeniem, swym 'wpływem i 
liczebnością, do przyznania się do polskości tych, kt6rzy dziś jeszcze 
ukrywają, swe herby, hrabiowskie korony chowają, przed ciekawem 
okiem nieproszonego i zwią, się dla interesu Wagnerami. Już pierwsze 
tryumfy polskie przy wyborach miejskich i stanowych z przed laty 
piętnastu przypomniały niekt6rym pochodzenie i nasunęły delikatnie 
myśl o obowią,zkach względem opuszczonych, zdanych tylko na własne 
siły. Objęcie przez ś. p. P. Kiolbassę urzędu skarbnika miejskiego w 
Chicago, w mieście po N ew Yorku najwigkszem w Stanach Zjednoczo
nych, było niespodzianką, dla wielu nieliczą,cych się z prostym ludem 
polskim i zbliżyło cło niego nawet tych, kt6rzy zapomnieli o tern, że 

mi, polakami. Dzisiaj znaczenie nasze jest daleko większe. Do sej
m6w poszczeg6lnych stan6w wybieramy już licznych posł6w. Pr6cz 
tego w największym po New Yorku, Stanie Illinois, zdobył urzą,d 

skarbnika stanowego, najwyższą, godność po gubernatorze, zaszczytnie 
znany Jan Smulski, wydawca „Gazety Katolickiej" i prezydent banku 
polskiego w Chicago. ,v lat parę stanowisko polityczne polaków 
wzmoże się znacznie i niedalekim bardzo jest czas, w kt6rym Polonia 
amerykańska wybierze kilku posł6w do kongresu i ci na wz6r Kola 
Polskiego w ,viedniu, Berlinie i Petersburgu, utworzą, Koło Polskie 
w Washingtonie, jako przedstawicielstwo 4-ej dzielnicy polskiej, 
Polonii w Ameryce. 

Jak w całych Stanach Zjednoczonych tak i w Buffalo polacy póź
no zaznaczyli swą, działalność w życiu politycznem .• Począ,tkowa osada 
polska zbyt młoda, będą,ca na dorobku finansowym, nieobznajmiona 
ze stosunkami politycznymi, musiała być biernem narzędziem w ręku 
agent6w politycznych i to amerykan6w. Kto zatem m6gl, glosował i 

zazwyczaj nie zdawał sobie sprawy ani z programu partyi, na kt6rą, 

głos oddał, ani nie zastanawialsię, czy kandydat odnośnej partyi zasłu
guje na to, by za nim glosować. Krzykliwy jednak, przekupny i 
pijański spos6b prowadzenia pod6wczas wybor6w, przemocą, nie
mal zmusił w końcu polaków do coraz większego interesowania się 
wyborami. Wystarczy zaznaczyć, że w tych czasach registrowanie się 
było rzeczą, nieznaną,, że glosowało się dowolnie w byle kt6rym dy
strykcie miejskim a otrzymanie papier6w obywatelskich było rzeczą 

łatwą,, niewymagają,cą, jak obecnie trudnych dla niejednego egzami-
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nów. Prócz tego dzień głosowania był prawdziwem świętem, dniem 
libacyi i obfitego zarobku. Agenci biegali od domu do domu, zbierali 
gromady, sprawiali sutą ucztę po salunach, wtykali w rękę gotowy 
balot wyborczy a prócz niego 5-cio dolarówkę a czasem i więcej. Nie
jeden sprytny i ruchliwy zarobił w dniu wyborów 100 i wigcej dola
rów. Obywatelstwo uśmiechało się tedy do świeżo przybyłych pola
ków, wybory zaś były zawsze oczekiwane z niecierpliwością, ale po
mimo tego szeregi wyborców na Polsce nie wiele się zwiększały. Wie
lu odjeżdżało do innych miast, inni do Europy, wreszcie inni chwilo
wo tylko przebywając w Buffalo, nie myśleli na lat parę zmieniać o
bywatelstwa. Dlatego też przez lat przeszło 20 polacy w Buffalo nie 
zdołali wybrać z pomiędzy siebie ani jednego urzędnika miejskiego, 
nie było bowiem żadnej organizacyi politycznej na Polsce. 

W tych czasach w całych Stanach Zjedn. partya demokratyczna 
tryumfowała. Demokratyczne zasady podobały się polakom, wszy
scy zatem polacy w Buffalo byli zwolennikami partyi demokratycznej. 
Ta jedność myśli i zasad pokusiła kilku polaków o postaranie się o 
urząd miejski, liczyli bowiem, że polacy jednogłośnie oddadzą swe 
głosy na polaka. Pierwszy postarał się o nominacyę na urząd super
wizora. (radcy powiatowego) młodziutki podówczas Jan D. Gosielew
ski, ale przepadł. Brak jakiejkolwiek organizacyi na Polsce był głów
nym powodem klęski. Niepowodzenie to nie zraziło jednak kilku 
dzielnych organizatorów jak Johnsona, Jak. Rożana, J. D. Gosielew
skiego i Bińkowskiego, którzy korzystając z doświadczenia, założyli 

na Polsce pierwsze towarzystwo polityczne, klub demokratyczny. 

Już przy następnych wyborach okazało się, co znaczy organiza
cya. Amerykanie zaczęli się liczyć z polakami i gdy ci w roku 1891 
postawili Jakóba Rożana jako kandydata na radcę powiatowego (su
perwizora) pierwszy polak został na ten zaszczytny urząd wybrany 
znaczną większością głosów. Pierwsze to zwycięztwo rozruszało osa
dę polską. Klub polski wzrósł potężnie i już w rok potem polacy w 
Buffalo zdobyli drugiego urzędnika miejskiego, radnego miasta 
(aldermana) w osobie ,Johnsona. W roku 1892gim klub polski odniósł 
prawdziwy tryumf, zdobywszy trzech superwizorów a mianowicie w 
9-tym okręgu wyborczym (wardzie) przeszedł Jakób Rożan, (naprze
ciw kandydował Saskowski) w 11-tym Jan Łasiewicz, w 14-tym okrę
gu J. Gazdecki. 

Partya demokratyczna była podówczas u szczytu swego panowa
nia. Były to czasy kandydatury na prezydenta Stanów Zjednoczo
nych Grover'a Cleveland. Partya republikańska by rozbić demokra
tów, dokładała wszelkich starań, i dopięła celu. Na całej linii roz
poczęła się walka zażarta, rozbijanie klubów, wydzieranie sobie zwo
lenników sposobami, jakie tylko mogły mieć pożądany skutek. Par
tyjna ta walka przeniosła się i do osady polskiej i osłabiła klub polski 
tak dalece, że polacy rozbici na demokratów i republikanów do dzisiaj 
nie mogą przyjść do siebie i z wielkich osad polskich w Stanach Zje-
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dnoczonych pod względem znaczema politycznego na samym pozo
stają końcu. 

Niemal od samego początku życia politycznego na Polsce, pr6cz 
demokrat6w byli także republikanie, jednakowoż wszechwładztwo par
tyi demokratycznej zmuszało ich do podporządkowania się demokra
tom. Będąc zbyt słabi, poważniejszej roli odgrywać nie mogli. 
Pierwszymi reptlblikaninami z zasady byli: Woźniak, Gliński, Antczak, 
Czapa i Brzozowski. W raz Z nimi wsp6lnymi zwolennikami partyi 
republikańskiej byli obywatele: F. A. G6rski, Bolesław Dorasewicz, 
K. Bilski, M. Tondrowski, Urbański, Bogacki, J6zwiak, Jankow
ski i kilku innych. Siły jednak nie odpowiadały zamiarom i zmierzyć 
się z potęgą demokrat6w było niebezpiecznie. By się wzmocnić, po
wyżsi obywatele założyli Klub Starych Osadnik6w, oparty na zasadach 
republikańskich. Było to w r. 1893, w czasie najgorętszej kampanii. 
Partya republikańska, by rozbić demokrat6w, obiecafa klubowi Osad
nik6w kilka urzęd6w w zamian za poparcie. Młody klub, bojąc się 
jednakowoż porażki, która byłaby wyrokiem śmierci dla jego bytu na 
Polsce, długo namyślał się, czy wyzwać do walki demokrat6w. Do.ro
m6gł mu w tym względzie szczęśliwy zbieg okoliczności, kt6ry zade
cydował o losach wszechwładzy demokratycznej na Polsce. Jeden z 
członk6w Klubu Osadnik6w, ob. G6rski, był pod6wczas prezesem to
warzystwa Synowie Kr6l. Pol., Nr. 4-tego Unii Polskiej w Ameryce, 
towarzystwa liczącego 4:00 członkó w. Za staraniami G6rskiego i in
nych, towarzystwo to w całości oświadczyło się za partyą republikań

ską i wkr6tce też powstał klub republikański, dosyć silny, by m6gl 
ważyć swe zamiary na czyny. To też w roku 1894, gdy partya repu
blikańska odniosła częściowe zwycięztwo, ob. G6rski został członkiem 
wyższej rady miejskiej (councilmanem) i urząd ten dzierżył przez 3 
lata z rzędu. 

Rok 1897 udowodnił jednakże zbyt dobitnie, jaką szkodę pono-
si się przez podział sił, przez walkę partyjną, kt6ra zwłaszcza dla nas, 
słabo reprezentowanych w polityce, jest Wprost zabijającą. Do tego 
rok ten był rokiem niemieckim, niemcy · bowiem przy pomocy ajry
sz6w wytężyli wszystkie siły, aby zawładnąć miastem. O urząd mayo
ra miasta ubiegał się zażarty niemiec, Diehl, a wraz z nim na większość 
urzęd6w ubiegali się o nominacyę niemcy, kt6rzy szli ławą, solidarnie 
glosując tylko za swoimi. Nie· otrzymał zatem nominacyi na urząd 
councilmana z partyi republikańskiej Kazimierz Bilski, przepadł przy 
wyborach Jak6b Rożan, kt6ry o ten sam urząd ubiegał się ż partyi 

demokratycznej, •gdyż go niemcy jako polaka bojkotowali. W og6le 
w tym roku polacy odnieśli na całej linii klęskę dotkliwą. 

Rok 1899 był cokolwiek pomyślniejszy. Superwizorami zostali 
Bolesław Dorasewicz i Kaz. Bilski, aldermanem Franciszek Ćwikliń
ski. Pr6cz tego kilku polak6w otrzymało znaczniejsze urzędy od 
swych partyi a pomiędzy innymi obywatele Chojnacki i Mazurowski 
zostali inspektorami mięsa w departamencie handlu i pierwszy do dzi
siejszego dnia pracuje jako inspektor w wielkiej rzezalni Dolda; dalej 
J. M. Rożan został klerkiem sądu powiatowego, członkiem rady Po-
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wiatowej B. ,J. Pitass, Dr. F. E. Fronczak członkiem komisyi służby 

cywilnej i lekarzem więzienia powiatowego, 1VJ. F. Łaszewski inspek
torem miar i wag, W. Uliński dozorcą, rynku, J. Nowak i S. J. Ur
bański inspektorami ulic. Był to rok najpomyślniejszy dla polak6w, 
zwłaszcza w osią,gnięciu dobrze płatnych urzęd6w. Z poprzednich 
okres6w wyborczych pozostali na stanowiskach: Bogumił Łaszewski, 

sierżant policyi; J. Johnson, poborca cła; H. Brylski, specyalnyin
spektor „Ojca .ubogich"; Fr. Kwiecikowski klerk w tern samem biu
rze; Ignacy Pitass, klerk w departamencie kana}6w stanowych; Leo
nard Kujawski ekspedytor poczty; M. D. Barczykowski inspektor 
ulic; S. ,T. Urbański, inspektor wydziału sanitarnego miasta Buffalo, 
Antoni J. Walkowiak, gl6wny inspektor dr6g miejskich; Franciszek 
J. Pinker, egzekutor sądowy i t. d. i t. d. 

1V roku 1901 superwizorem 11 wardy został Bolesław Dorasewicz 
po raz drugi, aldermanem 14 wardy ponownie Fr. Cwikliński. W ro
ku 1903 superwizorem został Jan F. Hojnacki; aldermanami zostali: 
Fr. Cwikliński, B. J. Pitass, a w roku 1904 wybrali polacy pierwsze
go polaka na posła do sejmu krajowego (assembly) w osobie adwolbta 
Fr. S. Burzyńskiego. 

W roku 1905 zdobyli polacy trzech radnych miasta (alderman6w) 
Jana F. Nowaka, Fr. Cwiklińskiego i B. J. Pitassa, a w roku 1906 
ponownie wybrali assemblymanem adwokata Fr. S. Burzyńskiego. 

Z powyższego wynika, że 80 tysięczna osada polska w Buffalo, 
zbyt małą, odgrywa rolę, a właściwie tak małą, że wstyd bierze, gdy 
się por6wna znaczenie nasze z osadami w Chicago, Milwaukee a nawet 
South Bend. W Milwaukee jest tylko 65 tysięcy polak6w, miasto w 
og6lności liczy 350 tysięcy mieszkańc6w, a pomimo tego polacy trzęsą 
tam polityką miejską, zajmują najważniejsze urzędy, imponują niem
com, ajryszom, a materyalnie wskutek tego stoją daleko wyżej od nas. 
Tern gorzej świadczy o niskim poziomie solidarności, inteligencyi i 
ambicyi fakt, że tworzymy osadę najlepiej skupioną ze wszystkieh w 
Stanach Zjednoczonych, że tworzymy odrębne miasto polskie w mie
ście amerykańskiem, wielkie, zasobne i potężne. Gdyby milwauczanie 
byli na naszem miejscu, niewątpliwie mieliby już mayora polaka. A 
u nas~ Na 785 policyant6~ w Buffalo, polak6w jest tylko niespełna 
tuzin, a przecież powinno być przynajmniej 157. Na 536 strażak6w 
pożarnych bodaj czy p6l tuzina polak6w znalazło wśr6] nich służbę. -
W magistracie pracuje zaledwie dw6~h polak6w, w sądzie jeden i za
ledwie kilkanaście posad niższych w innych clepartamientach zajmują 
polacy. Gorzej już być nie może. Powinniśmy się wstydzić, tem
bardziej, ż3 w przyszłości jeszcz3 gorzej sta6 b~dziemy i z powodu no
wego podziału okręg6w wyb::>rczych z trudem wybierzemy zaledwie 
clw6ch radnych i jednego radcę powiatowego. ,Jest źle i powinniśmy 
myśleć nad tern, by ratować nie tylko imię, znaczenie i jaki taki wpływ 
ale także stanowiska, kt6re z tytułu opłacanych poclatk6w słusznie się 
nam należą. 
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,J akób Johnson. 

Jednym z najstarszych polaków nie tylko w Buffalo ale w całym sta
nie New York,co do pobytu w Ameryce, jest ob. Jakób Johnson, wła
ściwego brzmienia Jakób ,Jasiek. Że przydano mu nazwisko Johnson, 
stało się to z przyczyn od niego niezależnych, rówieśnicy bowiem, 
z którymi się bawił, tak go nazwali. Przybywszy do Ameryki 
miał zaledwie lat .4 a trzeba uważać, że przybył w r. 1857, osiadając w 

. Dunkirku jeszcze wówczas, gdy polaków w Ameryce niemal że nie by
ło, nie było bowiem parafii i szkól, słowem tu i ówdzie tylko jakaś za
pomniana rodzina polska, losem rzucona, przebywała. Urodził się ob. 
Johnson w Piasecznie, w Prusach Zachodnich, roku 1853. Znalazłszy 
się w Dunkirku, rósł młody ,Johnson w otoczeniu obcem, zaledwie bo
wiem 4 rodziny polskie podówczas odnaleść było można w mieście. 
Mając lat 12, a pałając żądzą wiedzy, opuścił młody Jakób, Dunkirk, 
tu bowiem nie było szkól wyższych i zapisał się do stanow.ej szkoły 
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we Freedonii. Oddany sam sobie, z niką,d bowiem nie miał żadnej po
mocy, pracując wieczorami na chleb, we dnie uczył się i po siedmiu 
latach, po trudach ogromnych i mozołach ukończył szkolę, a nawet z 
pracy wieczornej oszczędził sobie trochę grosza, a także każde wa
kacye letnie przepędzał, pracują,c na farmach nieraz ponad siły. 

Nieugięta wola pchała go dalej. Z Freedonii wyjechał do Ithaca, N. 
Y., zapisują,c się na Cornell University, poczem przyjechał do Buffalo. 
Tutaj zapoznał się ob. Johnson z proboszczem parafii św. Stanisława 

Ks. J. Pitassem, i uzyskał posadę nauczyciela języka angielskiego 
przy szkole parafialnej ~św. Stanisława, przy kt6rej pracował lat 16 a 
pozostał serdecznym i nieodłą,cznyin aż do dzisiaj przyjacielem Ks. 
dziekana Pitassa; Będ!!,c nauczycielem, rodakom swoim pomagał ob. 
Johnson w r6żnych transakcyach finansowych, a p6źniej założył biuro 
na własną, rękę. W szkole ob. Johnson był nie tylko nauczycielem 
ale także ojcem i opiekunem, z czego chociażby dow6d, że swą, uczen
nicę Ewę ze Stopińskich wziął za żonę. Dochował się też ob. Johnson 
10 dzieci, z czego 4 syn6w i 6 c6rek. Jednakowoż nie tylko w szkole 
parafialnej ob. Johnson był nauczycielem ale także i w żyĆiu społecz
nem. ZnaJą,c stosunki ameryk. wiedział, że jest źle, że polacy nie bior!! 
w polityce udziału, namawiał zatem, uczył i wreszcie zorganizował 
gromadkę, kt6ra później przekształciła się w klub demokratyczny, kt6-
ry za kampanii · Clevelanda po raz pierwszy wziął udział w polityce. 
W roku 1892 ob. Johnson wybrany został radcą, miejskim, alderma
nem, i był pierwszym polakiem, kt6ry tą, godność zdobył. W r. 1895 
objął urzą,d „Chief Deputy of Internal Revenue" czyli kierownika na
czelnego urzędu federalnych opłat komśumpcyjnych na miasto Buffalo 
i wybitną, tą, posadę zajmował przez dwa i p6ł roku. Usuną.wszy się z 
tego stanowiska, ob. Johnson ·poświęcił się wyłą,cznie tylko swemu in
teresowi, prowadząc biuro realnościowe, asekuracyjne, kart okręto
wych, przesyłki pieniędzy, zabezpieczenia od ognia i t. d., a prowadzi 
interes zacnie i rzetelnie, ku og6lnemu zadowoleniu swych klient6w. 
Lubiany w Buffalo i szanowany przez obywatelstwo, do dzisiaj wywie
ra ob. Johnson jeszcze wpływ. Z organizacyi polskich ob. Johnson 
jest od lat 30 z g6rą członkiem Tow. św. Stanisława a także jest człon
kiem Unii Polskiej w Ameryce, w kt6rej był przewodniczą.cym 
zarządu, wybrany na sejmie w St. Paul. W towarzystwie św. Stani
sław a był długoletnim prezesem. Zasłużony ob. Johnson pomimo po 
deszłego wieku jest jeszcze krzepkim i energicznym pracownikiem. 
Bierze do dzisiaj udział we wszystkich przejawach życia osady pol
skiej i patrzą,c na tą, osobistość, twierdzić można, że jeszcze jest ona w 
pełni sił, aby zają,ć jaki zaszczytny urzłd, czegopy można ob. Johnso
nowi serdecznie tylko życzyć. Biuro ob. Johnsona mieści się w Jego 
własnym domu, rod Nr. 341 Peckham ul. 
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Franciszek .A. Górski. 
Jednym z najpoważniejszych a przytem cieszą:cym się wielki em 

zaufaniem wśr6d wychodźc6w polskich w Buffalo i okolicy, jest ob. 
Franciszek A. G6rski, znany powszechnie jako najstarszy polski nota
ryusz w Erie powiecie. Ob. G6rski urodził się z ojca Alberta i matki 
Zuzanny w Prusach Zachodnich, 7go czerwca 1843 roku. Ojciec go 
odumarł liczącego zaledwie 8 miesięcy. Poczę,tkowe wykształcenie 
odebrał pod dozorem matki w szkole wydziałowej, przyczem od zara
nia swego uczył się muzyki .. Wyr6słszy był nauczycielem muzyki, 
poczem rzucił się do handlu i otworzył sklep korzenny połączony z dy
stylacyę, w6dki. 

W roku 1869 wyjechał do Ameryki, osiadając poczę,tkowo w South 
Amboy, następnie w St. Paul, Minn., gdzie był organistę, przy koście
le przez 2 i p6ł roku. Był r6wnież nauczycielem przez 3 lata w Wi
nona, Minn., w Pine Creek, Wis. przez 2 lata; zkąd przeni6sł się do 
Buffalo, gdzie był nauczycielem w parafii św. Stanisława B. i M. oko
ło 10 lat. Znajduję,c się na stanowisku nauczyciela w Winona, Minn. 
został obrany prezesem Tow. św. Kazimierza. W Buffalo zaś był pre
zesem tow. Synowie Kr6lowej Polskiej No. 4 Unii Polskiej w Amery
ce, oraz kilkakrotnie delegatem do r6żnych organizacyj polskich. Bę
dę,c z zapatrywań republikaninem, zorganizował pierwszy polski klub 
republika:tiski w Buffalo, kt6ry w polityce-zaczął odgrywać poważnę, 
rolę, czego dowodem, że partya republikańska w uznaniu zasług ob. 
'G6rskiego dała mu w r. 1895 nominacyę i obrała councilmanem na 
okres 3 letni. Ob. G6rski jest jedynym do tego czasu polakiem, kt6ry 
piastował zaszczytny urząd councilmana i nawet przez kr6ciutki czas 
zastępował mayora miasta Buffalo na pewnej sesyi izby councilman6w. 
Ob. G6rski dę,żył zawsze do zapewnienia sobie bytu niezależnego -
dla tego też w roku 1880 założył pierwszy biuro realne i notaryat na 
Polsce, kt6re prowadzi z wielkiem powodzeniem do obecnej chwili. 

Cieszy się og6lnem zaufaniem, gdyż wszelkie sprawy załatwia 
punktualnie i sumiennie, a szczeg6lniej wysyłkę pieniędzy do kraju i 
sprzedaż kart okrętowych, a przytem cały sw6j majątek ma na swoje 
nazwisko zapisany. 

Ożeniony w Buffalo po raz pierwszy z Anielę, z domu Str6żykow
ską, po raz drugi z Helenę, z domu Słowieńską, doczekał się z pierw
szego małżeństwa syna i dw6ch c6rek. 
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J akób M. Rożan. 
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Jakób M. Rotan. 
Już w dziale „Polacy w polityce" niejednokrotnie wspominaliśmy 

o ob. ,J. M. Rożanie, którego imię ustawicznie się wiąże z historyą 
buffaloską bardzo ściśle, jest on bowiem pionierem na wielu polach, 
osobistością, która od lat wielu pracuje w różnych kierunkach dla do
bra tej cżąsteczki Polski, jaka utworzyła się w Buffalo. Zasługi jego 
względem dopiero niedawno powstałej osady polskiej są wielkie. Pra
cował on jako nauczyciel, pracował jako polityk i do dzisiaj pracuje 
jako organizator, jako doświadczony doradca a jeden z wybitnych oby
wateli. 

Urodził się ob. Rożan w Boruszynie, w Wiel. Ks. Poznańskiem, 
15 marca 1864 roku. Do Ameryki przybył wraz z rodzicami w roku 
1872 i osiadł w Buffalo. Ukończywszy szkoły, poświęcił się ob. Ro
żan zawodowi nauczycielskiemu, pełniąc równocześnie obowiązkf orga
nisty. Pozostawiwszy rodziców w Buffalo, wyjechał ob. Rożan do 
Toledo, by objąć tam posadę nauczyciela w polskiej szkole parafialnej 
św. Jadwigi. Po pięciu latach pobytu tamże, przeniósł się do Dun
kirk, N. Y., gdzie przebył rok a stąd do Buffalo, gdzie otrzymał po
sadę nauczyciela i organisty w parafii św. Stanisława B. i M. którą 
zajmował aż do 1 marca roku 1898, t. j. do chwili, w której zajął sta
nowisko polityczne oficyała sądu powiatowego. 

Już samo stanowisko nauczyciela i organisty, musiało ob. Rożan 
pozwolić na bliższe poznanie tego ludu, jego wad i cnót, stron sła
bych i chwiejnych a z drugiej strony zdolności, jakiemi mało pochwa
lić się może narodów. Obdarzony umysłem bystrym i żywym, wkrót
ce ob. Rożan spostrzegł braki i. niedomagania, które usunąć uważał za 
konieczne, jeśli się marzyć chciało, by z powstającej osady polskiej 
stworzyć poważne środowisko, które miałoby na tyle sił, b,y potrafiło 

żyć ale życiem własnem. Prócz tego miłując Polskę, której przeszłość 
ukochał całą duszą, gdzie mógł, czy to w szkole, czy na zebraniach czy 
obchodach przedstawiał ideały narodowe, i zaznajamiał masy z powo
łaniem Polski, uczył ją kochać, jej służyć czem można. W poglą
dach demokrata, nieraz bezlitosny dla konserwatyzmu wszelkiego ro
dzaju, potrafił jednak być zawsze na tyle umiarkowanym, by poglądy 
jego nie obniżyły doniosłości dziejowych przejawów w życiu tak przed 
jak i porozbiorowej Polski. Jednokowoż zasługi ob. Rożana polega
ją głównie na jego pracy organizatorskiej zwłaszcza w życiu politycz
nem Polonii buffaloskiej. Jest on pierwszym polakiem, który w Buf
falo potrafił zdobyć wybitniejszy urząd polityczny. Mianowicie w r. 
1890 obrany został superwizorem a w roku 1892 w nagrodę sumien
nego spełniania powierzonych mu obowiązków, wybrano go superwi
zorem czyli radcą powiatowym powtórnie. 

Urząd ten sprawował z wielk~ chwałą tak dla siebie jak i całej po
lonii buffaloskiej, a bacząc, że jako pierwszy urzędnik, Polak, wybra
ny przez ogół obywateli różnej narodowości będzie szczególniejszą 
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zwracał' uwagę publiczności, starał się zawsze tak wypełniać swe obo
wiązki, aby cala Polonia ze swego przedstawiciela szczycić się mogla 
i przez to dać sposobność innym polakom jak najprędzej wypłynąć na 
powierzchnię w polityce. Należał do najwięcej wpływowych komisyi, 
jak finans6w i zaklad6w dobroczynnych. 

Z pomiędzy wielu spraw przez niego przeprowadzonych w radzie 
powiatowej na szczeg6lniejszą uwagę zasługują następujące: aby wszel
kie ogłoszenia w sprawie wybor6w publicznych, były także w polskim 
języku ogłaszane; sieroty polskie, kt6re dotychczas umieszczane były 
na koszt powiatu w obconarodowych zakładach i skazane na wynaro-
dowienie, przeniesiono do polskiego zakładu Si6str Felicyanek , 
w Cheektowagłt; .aby zarządca powiatowego domu ubogich i szpitalu 
w razie potrzeby do posługi duchownej, wolał bezwarunkowo polskie-
go kapłana, albowiem w pobliżu mieszkający ksiądz niemiecki, chcąc 
sam korzystać z funduszu.na ten cel wyasygnowanego, nauczywszy się 
parę polskich wyraz6w, słuchał polak6w spowiedzi św. itd. 

W kampanii wyborczej, należąc przez kilka lat jako członek ko
mitetu wykonawczego partyi demokratycznej, brał zawsze bardzo 
czynny udział, objeżdżając osady polskie z mowami i pisząc artykuły 
politycznej treści do gazet. W kampanii w r. 1888 na żądanie gł6wne
go komitetu wyborczego w Nowym Yorku, napisał broszurkę o zre
formowaniu ceł, kt6rą w kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzach komitet 
rozesłał pomiędzy polskich wyborc6w. Cztery lata p6źniej, gdy Cleve
land został wybrany prezydentem Stan6w Zjednoczonych, chciano 
ofiarować ob. Rożanowi konsulat w Warszawie, lecz p6lurzędownie od
powiedziano w ambasadzie, że rząd rosyjski nie życzyłby sobie widzieć 
na tern stanowisku jakiegokolwiek polaka z Ameryki, ofiarowano mu 
więc posadę szefa w biurze podatk6w wewnętrznych (Interna! Revenue) 
z pensyą 2 tysiące dolar6w rocznie, lecz wolał tę posadę dać ob. J. 
Johnson, polakowi, a sam pozostał nauczycielem i organistą, znajdując 
tu większe pole do pracy og6lnej. Z jego też poręki kilkunastu innych 
polak6w r6żne posady rządowe otrzymało i dotychczas niekt6rzy jesz
cze takowe zajmują. 

I w sprawach katolickich, kościelnych, brał zawsze udział nie 
mały, pomagając ku dobremu ile możności i gdzie była potrzeba. Jako 
przedstawiciel parafii św. Stanisława B. i M., w r6żnych sprawach 
ważnych swem energicznem i umiejętnem wystąpieniem pomagał in
teresom parafii. Brał czynny udział w pierwszym Kongresie Kato
lickim w Buffalo .i był drugim sekretarzem kongresu. 

Już w r. 1892 udaje się po kilka razy w delegacyi w imieniu pola
k6w, poparty przez osoby zajmujące wysokie stanowiska rządowe, do 
delegata apostolskiego w W ashingt~nie, obecnego kardynała Sattolego, 
od kt6rego uprzejmie przyjęty, przedstawia mu Memoryał w sprawie 
r6wnouprawnienia kleru polskiego w Ameryce, a gdy wkr6tce Przew. 
ks. Jan Pitass zostaje dziekanem i wikarym jeneralnym dla polak6w 
dyecezyi buffaloskiej, wesp6l z Wiei. Księżmi i świeckimi urządzają 
wspaniały obch6d, w kt6rym wszyscy Polacy w Buffalo bez względu 
na przekonania, udział wzięli. 
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Również wielkie zasługi położył kolo organizacyi „Unii Polskiej 
w Ameryce", której dwukrotnie był sekretarzem generalnym w latach 
1893 i 1894'. Pracował ob. Rożan dla Unii tak wytrwale i skutecznie, 
że na następnym sejmie obdarzono go złotym medalem zasługi, za pra~ 
cę podjętą dla dobra organizacyi, dla której i dzisiaj nie szczędzi zabie
gów i starań, by ją rozszerzyć i ugruntować. Także na polu wydawni
czem zaznaczył ob. Rożan swą działalność. ; Wydał mianowicie „Wy
bór Pieśni Narodowych", który to nakład całkowicie rozkupiono. -

Wśród Amerykanów już sam wpływ, jaki potrafił wywierać na 
swych współrodaków, wyrabiał ob. Rożanowi znaczenie. W;ybierają 

go też do różnych komisyi obywatelskich, w których czynny zawsze 
bierze udział. Podczas wystawy Pan-amerykańskiej w r. 1902 był 
przewodniczącym wydziału produktów leśnych. Obecnie jest superin
tendentem stowarzyszenia amerykańskiego Providence Saving Life 
a przez 10 lat był dyrektorem Empire State Bank. 

Znając znakomicie tutejsze stosunki, a mając wpływ znaczny 
wśród amerykanów, jest ob. Rożan bardzo często rzecznikiem spraw 
polskich w różnych komisyach miejskich, umie trafić wszędzie, infor
mować każdy departament jeśli tylko sprawa ważna dla polaków. -
Dlatego też bardzo często jest on pośrednikiem, a jako znakomity mów
ca, zdoła przekonać daną stronę o słuszności swych wywodów. 

Znane są jego cięte odprawy przed trzynastu laty episkopalnemu 
biskupowi Cox jako też i angielskiej gazecie Express za. napady na 
Polonię buffaloską i innym, a w zęszlym roku mową wypowiedzianą 
w Convention hali w sprawie dworca kolejowego w polskiej dzielnicy, 
pokazał, że jeszcze walczyć potrafi w sprawach ogółu, za co otrzymał 
publiczne pochwały nawet od przeciwników projektu. Od pewnego 
czasu jednak ob. Rożan coraz mniej pokazuje się publicznie, zostawia
jąc tę pracę nadal młodszemu pokoleniu. 

Jednakowoż nie tylko na tern polu zdołał się odznaczyć ob. Rożan 
jako pracownik. Także jako handlowiec dużo okazał talęntu, już to 
próbując organizowania towarzystw przedsiębiorczych, jużto zachęca

jąc, dając wskazówki, rady i sposoby. Prowadząc biuro realnościowe, 
potrafił sumienną i rzetelną spekulacyą zrobić nie jedno dobre dla po
laków, a sam pracą wprawdzie trudną ale nieustann~, dorobić się spore
go mająteczku. 

Jako organizator bezpośredni jest obywatel Rożan założycielem 
Tow. Śpiewu Moniuszko, które dzisia{ jak najpiękniej się rozwija 
i jest koroną jego pracy na tern polu. Prócz tego założył lub do
pomógł do założenia kilku innych towarzystw tak w Buffalo jak i 
okolicy, a w Towarzystwie św. Franciszka był przez parę lat preze
sem. Ożeniony w roku 1898 w Gaylord Mich. z Rozalią z domu Busz
kiewicz z Grand Rapids, Mich., dochował się jednego syna i dwóch 
córek. ;Biuro realnościowe i asekuracyjne ob. Rożana .mie~ci się pod 
N~- 496 Fillmore Ave. 
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Jan D. Gosielewski. 

Do najstarszych polityków polskich w Buffalo należy ob. Jan D. 
Gosielewski. · Wprawdzie obywatel Gosielewski nie zajmował żadne
go stanowiska z· wyborów pochodzą,cego, jednakowoż on był pierw

szym z tych, którzy rozruszali masy polskie i zmusili je do głosowania, 

do zajęcia się polityką,. Ob. J. D. Gosielewski urodził się w powiecie 

grudzią,dzkim, w miejscowqści Widersee, w Prusach Zachodnich r. 1865. 
W roku 1871 jako 6cio letni chłopak przybył wraz z rodzicami do 

Ameryki, osiadają,c w Buffalo, gdzie począ,tkowo uczył się w szkole 
św. Stanisława B. i M., a następnie otrzymał miejsce w biurze adwo

katów Henry W. Box & Norton, u których pracował przez 6 lat. Do
szedłszy do pełnoletności obywatelskiej, żywo zają,J: się polityką,, do 

której jeszcze jako niepełnoletni miał wielki pocią,g. W pierwszym 
też roku swego obywatelstwa z partyi demokratycznej, w ówczesnej 

wardzie 5tej, otrzymał nominacyę na superwizora, ale przepadł nie 

wielką, ilością, głosów. Korzyść z tego miał przynajmniej tą,, że otrzy

mał posadę klerka pocztowego, którą zajmował przez lat 2. Następ

nie mają,c wpływy w partyi, chociaż bowiem nie k~ndydował na żaden 
urząd, w polityce brał żywy udział, otrzymał posadę klerka przy wy

dawaniu licencyi w biurze mayora, Charlesa F. Bishop, którą, zajmował 

od stycznia 1890 r. do grudnia 1894. Mają,c wpływy w partyi, po 

ustą,pieniu z tego stanowiska, otrzymał posadę klerka w są,dzie opie

kuńczym, gdzie przebył lat dwa. Do dzisiaj obywatel Gosielewskinie 
ubiega się o żaden urzą,d, ale w polityce jest zawsze czynny. Przez 

długie lata był district comiteman'em a obecnie jest demokratycznym 
generał comitemanem w 8mej wardzie. 

Porzuciwszy posady, ob. Gosielewski oddał się przedsiębiorstwu 

gruntowemu i od r. 1896go prowadzi biuro notaryalne, prawne, ase

kuracyjne i realnościowe pod No. 247 Lovejoy ul. chociaż ten interes 
już dawniej· w innych miejscach prowadzi}. Zawsze spokojny, rozwa

żny, nie zapalają.cy się łatwo, nie dał się też unieść prą.dom politycz

nym. Pozostał sobą do dzisiaj. Prowadzą,c interesrealnościowy, ma-, 
ją,c rozległą znajomość w mieście z lat dawnych, znając tutejsze stosun

ki jak nie wielu, m1, też liczn1, klientelę, która mu zawsze ufa, do nie

go spieszy, be> wie, że n'l, nim się nie zawiedzie, bo ob. Gosielewski 
znany jest z uczciwości i rzetelności handlowej, 
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Bolesław Dorasewicz. 
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Bolesław Dorasewicz. 

Jednym z polityków polskich, którzy, zająwszy wybitniejsze stano
wisko w radzie miejskiej lub powiatowej, umieli je wykorzystać dla 
dobra osady polskiej, jest a względnie był ob. Bolesław Dorasewicz. 
Mówimy był dlatego, ze obe.cnie usun~ się od życia politycznego, i za
jęty tylko własnymi interesami, jako obserwator przygląda się zapa
som partyi i sam powiada, ze juz na żaden urząd kandydować me bę

dzie. 

Bolesław Dorasewicz urodził się w Królestwie Polskiem, gdzie 
ukończywszy szkoły został nauczycielem. W roku 1884 wyjechał do 
.Ameryki, gdzie osiadł w Notre Dame, Indiana i tu tez wstąpił:riatych
miast do uniwersytetu, przekonał się bowiem, ze bez znajomości grun
townej języka angielskiego, nawet ze swemi wielkienii zdolnościami 
nie wiele zrobi. Pb ukończeniu uniwersytetu został nauczycielem 
w szkole polskiej św. Jadwigi w South Bend, Indiana. Do Buffalo 
ob. Dorasewicz przyjechał w roku 1889 i objął posadę nauczyciela 
przy parafii św. Stanisława B. i M. którą zajmował do roku 1892-go, 
będąc równocześnie nauczycielem wieczornym w publicznej szkole 
Nr. 31. 

W roku 1892 ob. Dorasewicz otworzył biuro adwokackie i nota
ryalne, również agenturę realnościową, który to interes do dzisiaj z 
powodzeniem prowadzi. Pod koniec administracyi Harrisona ob. 
Dorasewicz, który od samego przyjazdu do Buffalo, wywierał wpływ 
na stosunki miejscowe w polityce, został mianowany mierniczym 
w Custom House a od roku 1895 do 1898 był klerkiem w biurze po
wiatowego klerka. 

W r. 1899 Bolesław Dorasewicz obrany został superwizorem czyli 
radcą powiatowym, otrzymując większość głosów w każdym dystryk
cie. Był to niezwykły rekord i żaden z kandydatów w 11 wardŻie nie 
miał takiej wziętości. Objąwszy urząd, ob. Dorasewicz starał się god
nie wywiązać ze zadania i w czasie dwuletniego urzędowania tak bro
nił polaków, ze gdy w roku 1891 zgłosił ponownie swą kandydaturę, 
niemal jednogłośnie został obrany. Z pierwszego okresu, z całego sze
regu spraw ważniejszych wymieniamy tu dwie dla przykładu, miano
wicie postarał się ob. Dorasewicz w radzie powiatowej, ze zmniejszo
no wartość podatkową · realności w 11 wardzie (okręgu czysto pol
skim) o ćwierć miliona, czem juz wielkie dobrodziejstwo wyświadczył 
swym wyborcom. Także za jego staraniem przeszła w radzie powia
towej uchwała, mocą której polski zakład dla sierot w Cheektowaga 
otrzymał około $3,000 więcej zapomogi aniżeli poprzednio. 

W drugim okresie swego urzędowania ob. Dorasewicz był :formal
nym biczem dla tych w wydziale powiatowym, którzy korzystając ze 
stanowisk i wpł;ywów chcieli na dobroduszności obywateli zrobić ma-
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ją,tek. Dyskredytował więc i zwalczał najenergiczniej wszystkich clo
robkiewicz6w politykierskich, nie pozwalając im nadużywać swych 
stanowisk. Razem z ob. Dorasewiczem było 17 innych, kt6rzy wzięli 
sobie za zadanie oczyścić duszną atmosferę, jaka panowała w 6wczes
nym wydziale radc6w powiatowych. Dlatego też reszta zwalcza
ła w zamian powyższą siedemnastkę a tern samem i ob. Dorasewicza. 
Cały więc okres dwuletni przeszedł tylko na walce, jednakowoż tyle 
sobie ob. Dorasewicz może powiedzieć, że przyłożył rękę do zmorali
zowania rady powiatowej, kt6ra już naprawdę zaczęła przechodzić 
wszelkie granice przyzwoitości. 

Wspomnieliśmy wyżej, że ob. Dorasewicz usum!l się od polityki, 
ale nie ulega wątpliwości, że go jeszcze zobaczymy na stanowisku se
natora lub innem, jakie mu w rzeczywistości przysługuje. Wpraw
dzie wiemy o tern, że ob. Dorasewicz osobiście starać się o to nie bę
dzie, ale og6l znając jego zdolności, wpływ i znaczenie u amerykan6w, 
powoła go na ten zaszczytny urząd jako swego reprezentanta. 

Biura ob. Dorasewicza mieszczą się pod Nr. 577 Fillmore Ave., 
a interes sw6j prowadzi od roku 1891 dając się poznać jako rzetelny i 
uczciwy handlowiec. Zdobył też sobie ob. Dorasewicz og6lny szacu
nek w najszerszych kolach obywatelstwa buffaloskiego. 

Michał Dominik Barczykowski, 
' urodzony lgo września r. 1865 w Bydgoszczy, w Wiel. Księstwie 

Poznańskiem, ożenił się z Wiktoryą z Koped6w z Przecławia w Galicyi. 
Do Ameryki przybył 1882 r., początkowo pracował w r6żnych fabry
kach jako zdolny stolarz, następnie zajął miejsce sanitarnego inspekto
ra ulic i przez lat 11 pracuje dla miasta Buffalo. 

Jest członkiem Związku Narodowego Polskiego od 1886 r., przy
czynił się do rozwoju grupy 96 i był jednym z założycieli grupy Rej
tana w Buffalo. Z przekonań politycznych jest republikaninem, od 20 
lat służy przy 65 pułku Gwardyi Narodowej, w randze sierżanta. Jest 
jednym z założycieli Ligi polsko-amerykańskiej w mieście Buffalo, 
w kt6rej piastuje urząd sekretarza przez lat 8, a prezesem by} przez 
lat 3. Bierze - czynny udział w obchodach narodowych. W czasie 
hiszpańsko-amerykańskiej wojny uformował wsp6lnie z Dr. Froncza
kiem, ob. Truszkowskim i innymi pułk polski z 2 tysięcy ochotnik6w, 
jednakowoż z powodu zakończenia przedwczesnego wojny, pułk ten 
nie :wziął udziału i nie poszedł na pole walki. 

W czasie zebrania na Fillmore, na ogłoszenie, przybyło do trzech 
tysięcy ochotnika. 

Jest kapitanem bateryi A. artyleryi polskiej, kt6ra uczestniczy 
g}6wnie przy obchodach narodowych polskich i krajowych. 

Mieszka pod N o. 862 Fillmore Ave. 
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Bernard ,J. Pitass. 

Długoletnim reprezentantem w radzie miejskiej jak r6wnież i w ra
dzie powiatowej jest ob. Bernard .J. Pitass. Jako urzędnik bardzo 
zdolny i ruchliwy, przyczynił się niejednokrotnie do wszystkiego, co 
wychodziło na korzyść miasta, a szczeg6lnie na korzyść swych roda
k6w, zamieszkałych na wschodniej stronie miasta. Dobry m6wca, do
skonale orjentujący się w najtrudniejszej sytuacyi, godnie reprezentu
je polak6w, tembardziej, że znając wszystkie tajemnice miejskie, po
potrafi przy sposobności w imieniu polak6w, kt6rych interesy repre
zentuje, podnieść skuteczny protest, a zawsze wie, kiedy i w jaki spo
s6b uderzyć. Dlatego też jako radny miejski jest silą wartościową, a 
niewątpliwie w przyszłości wybije się na stanowiska wyższe, gdyż oto
czony jest uznaniem za swą działalność, w polityce jest bystrym i 
energicznym, a przez swych wsp6lrodak6w lubianym. 

Ob. Bernard Pitass urodził się 18go lipca 1869 roku w Niemiec
kich Piekarach na G6rnym Śląsku. W młodym wieku przybywszy 
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do Buffalo z rodzicami, wstąpi! do kolegium Kanizyusza, w Europie 
bowiem ukończył już szkoły począ.tkowe. W roku 1893 ożenił się 
z Maryą z domu Łasiewicz i w tym samym też roku pod No. 387 Peck
ham ul. założył sklep bławatny (Dry Goods Store), który z powodze
niem prowadził do roku 1901go. 

Niemal od pierwszego swego głosowania jako obywatel, Bernard 
J. Pitass żywo zajął się polityką, w której później tak poważną ode-. 
grał rolę. Nie zaniedbując też swego interesu, zażnajamiał się grunto
wnie z celami partyi, ich dążnościami, wpływami i znaczeniem. Partya 
demokratyczna najlepiej przemawiała do jego usposobienia, stał się też 
rychło gorącym jej orędownikiem. W roku 1897 partya demokraty
iczna dała mu po raz pierwszy nominacyę na superwizora (radcę powia
towego). Przy wyborach ob. Pitass miał dowód jak wielkie ma wzię
cie, przeszedł bowiem ogromną większością głosów. Jako radca po
wiatowy a inteligentny. i zdolny znawca stosunków, pracował w naj
ważniejszycli komisyacli· rady powiatowej, a szczególnie w .k'omisyi 
dobroczynności niejednokrotnie wielkie dla polaków wyświadczył usłu
gi. Nic więc dziwnego, że w r. 1899 pbnownie został wybrany super
wizorem, a w drugim okresie swego urzędowania podobnie jak w pierw
szym starał się o dobro swych wyborców. 

W roku 1903 wybrano go radnym miasta Buffalo, (aldermanem) a 
w dwa lata później ponownie zbił swego przeciwnika i to niebywałą 
większością głosów, gdyż zaufanie było do niego ogromne i pewność 
w szeregach obywateli, że czego w radzie miejskiej podejmie się al-
derman Pitass, to z pewnością przeprowadzi. · 
· Jako alderman, ob. Pitass także pracował i do dzisiaj pracuje su-

miennie, przedewszystkiem dobro miasta i dobro swych wyborców ma
jąc na oku. Dbając o zmianę wyglądu ulic w dzielnicy zamieszkałej 
przez polaków, ustawicznie domaga się lepszego oświetlenia, lepszych 
bruków itd. On też przeprowadził, że ulica Fillmore otrzymała oświe
tlenie lampami Welsbacha. Dlatego też zaufanie do niego jest nie
:zmienne i ob. Pitass ma wielką przyszłość przed sobą. Wśród swoich 
-ob. Pitass jest także czynnym pracownikiem na wielu polach. Jest . 
jednym z założycieli Tow. św. Franciszka No. 9 Unii Pol. w Am., jest 
od założenia członkiem Towarzystwa Śpiewu Moniuszko, gdzie był 
długoletnim prezesem, a także jest członkiem Związku Nar. Pol. 
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Franciszek S. Burzyński . 
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Franciszek S. Burzyński. 

Pierwszym polakiem ,v Buffalo, który zdoby} sobie tytu} ,,hono
rable" jest ob. Franciszek Burzyński, poseł do sejmu stanowego w Al
bany, a jak po tutejszemu się mówi, assemblyman. Sympatyczna postać 
p. Burzyńskiego jest tern godniejszą uwagi, że pierwszy on z polaków 
w stanie New York zdobyJ patent adwokacki i on też pierwszy w hi
storyi polskiej stanu N ew York został posłem polskim do sejmu stano
wego w Albany. 

Franciszek S. Burzyński urodził się w Buffalo, 8go grudnia 1876 
roku, z rodziców Antoniego i Franciszki ze Stróżewskich Burzyńskiej. 
Początkowe nauki odebrał w szkole parafialne.i św. Stanisława B. i M. 
poczem przeniósł się na studya gimnazyalne do kolegium Kanizyusza, 
które ukończył w lat 6 z dyplomem klasycznym. Już w pierwszych 
latach swej młodości Franciszek S. Burzyński dawał dowody, że dąży 
do wyższych celów, że nie myśli żałować swych sil, by tylko korzysta
jąc ze zdolności piąć się wyżej i wyżej. Zamiłowany w nauce, nie za
niedbywał także sposobności, by się bacznie przyglądać życiu, wycią
gać z postrzeżeń wnioski i następnie je zużytkować w walce o byt, 
w torowaniu sobie drogi przebojem przez świat, który tylko energicz
ne jednostki dopuszcza do stanowisk wyższych. Dlatego też wstąpiJ 
najpierw do akademii handlowej, i odbył całoroczny kurs w Bryant & 
Strattons Business College, poczem dopiero, w r. 1897 zapisał się na 
wydział prawniczy w uniwersytecie buffaloskim, który uk011ezyl roku 
1899 z dyplomem i tytułem „Bachelor of Law". 

W roku 1900 ob. Franciszek S. Burzyński złożył egzamin adwo
kacki przed komisyą stanową, otrzymując pierwszy z polaków dyplom 
adwokacki w stanie New York. 

Zdobycie stanowiska nie pozwoliło ob. Burzyńskiemu spocząć na 
laurach. Owszem, im więcej zjednywał sobie uznania, tern więcej chciał 
pracować dla swoich. Chociaż urodzony w Ameryce, pozostał pola
kiem i jako polak marzy} o tern, by i jego narodowość nie była upośle
dzoną ale na równi z innemi była reprezentowaną w legislaturze ikon
gresie. Od młodych lat zaznajamiał się ob. Burzyński z życiem poli
tycznem, z jego wpływami i znaczeniem, ale dopiero jako adwokat 
rzucił się w wir polityczny, jako zwolennik partyi demokratycznej. -
Widząc, że w Buffalo polacy dosyć są silni, by mieli swego reprezen
tanta w legislaturze, w r. 1904 po raz p1erwszy wniósł swoją kandyda
turę na assemblyll\ana w 3cim okręgu assemblymańskim i pobił przy 
wyborach swego przeciwnika republikańskiego poważną ilością głosów, 
otrzymał bowiem 6180 głosów, podczas gdy kontr-kandydat, Fryderyk 
C. Baker, zdobył 5407. Zasiadłszy w legislaturze jako pierwszy po
lak, natychmiast starał się w niej wybić jako siła niepoślednia i praco
wał w różnych komisyach, jak w komisyi ogólnych praw, komisyi pu
blicznych druków i w komisyi spraw wojskowych. 
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Jako assemblyman narodowości polskiej, adwokat Burzyński za
szczytnie reprezentował swój okręg wyborczy, a względnie polaków, 
którzy głównie jego wybór przeprowadzili. Nic więc dziwnego; że 
w r. 1905 ponownie go obrano posłem do legislatury, a zdobycie 6715 
głosów v<r swym okręgu, najl'epszym było dowodem, że adwokat Bu
rzyński jako poseł sumiennie i godnie spełniał swe obowiązki. W tym 
roku przeciwnikiem jego był adwokat Piotr Smokowski z partyi repu
blikańskiej. W okresie drugim przewodniczący izby W adsworth, 
przydzielił adwokata Burzyńskiego do komisyi sądowej, spraw stano
wych, druków publicznych itd., a z poleconych mu opracowań zawsze 
wywiązał się ob. Burzyński doskonale.' 

W roku 1906 nastąpiła zmiana okręgów wyborczych i adwokata 
Burzyńskiego partya demokratyczna po raz trzeci z rzędu postawiła 
jako posła do legislatury, w nowym, 6tym okręgu wyborczym, w któ
rym przeszedł ogromną większością, 1832 głosami, otrzymał bowiem 
3986 głosów, gdy jego przeciwnik Piotr Smokowski 2154. 

Z działalności poselskiej adwokata Burzyńskiego na główną uwa

gę zasługuje przeprowadzenie w legislaturze jego przedłożenia (bilu) 

zwanego „ bilem Burzyńskiego", dotyczącego pogłębienia rzeki Buf

falo na przestrzeni 7 mil, od granicy miejskiej (City Line) począwszy, 

aż do jeziora Erie. U chwalenie przez izbę przedłożenia posła Burzyń

skiego znacznie się przyczyni do rozwoju południowo-wschodnie.i czę

ści miasta Buffalo tak pod względem fabrycznym jak i handlowym. -

Ze względu natomiast, że dzielnica ta w części zamieszkaną jest przez 

polaków, także więc i rodakom swym adwokat Burzyński bardzo się 

przysłużył, będą oni bowiem mogli w niedługim czasie lepiej spienię

żyć swe realności, położone w pobliżu rzeki, której brzegi zabudują się 

fabrykami, składami portowymi, magaz,ynami handlowymi itd. 

Z klubów amerykańskich nie należy ob. Burzyński do żadnego, 

z' polskich towarzystw jest długoletnim członkiem Tow. Śpiewu Mo

niuszko, którego był także prezesem a zawsze jest dyrektorem. Z in

nych towarzystw polskich jest także dyrektorem Towarzystwa grun

towego , ,Polonia Land Association' '. 

Biura adwokackie i notaryalne mieszczą się pod No. 933-935 
Broadway, róg Wilson ul. 
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Franciszek Cwikliński. 
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Franciszek Cwikliński. 
Trzykrotnym aldermanem miasta Buffalo jest ob. Franciszek Cwi

kliński, zami.eszkały pod No. 23 Miller ave. Urodził się on 6go mar
ca 1866 roku w miejscowości Wysoka, w Prusach Zachodnich a do 
Ameryki przybył w r. 1879 z rodzicami, osiadają,c w Buffalo. Począ,t
kowo ob. Cwikli:uski pracował ciężko w warsztatach kolejowych, prze
ważnie. kolei New York Central, p6źniej zaczął pracować w browar-· 
niach, gdzie też od lat 22 jest zajęty, a od lat 15 jako kolektor; ostatnio 
jest kolektorem i przedstawicielem browaru Schreibera. 

· Ob. Cwikliński brał czynny udział w polityce jako zwolennik par
tyi demokratycznej i trzykrotnie był wybrany na urząd aldermana 
miasta Buffalo. Za jego staraniem postawiono w 14 okręgu miejskim, 
zamieszkałym przez polak6w, bezpłatne łazienki publiczne, a zasiada
jąc w radzie miejskiej, popierał on każdą, sprawę godną, uznania. Był on 
pierwszym z polskich radc6w miejskich, kt6ry dopominał się,· by 
w s.zkołach publicznych, zbudowanych wśr6d volak6w, uwzględniono 
wykład języka polskiego. Wprawdzie wniosek ten nie przeszedł, ale 
był on pierwszem żądaniem połskiem w tym względziB, kt6re musi być 
niedługo uwzględnionem. 

Jest to dowodem, że ob. Cwikliński jako polak nie zaniedbywał 
sposobności, by sprawie polskiej dopom6dz. Dlatego też darzono go 
zaufaniem i trzykrotnie wybierano radcą miejskim. 

Ob. Cwikliński, ożeniony.z Jadwigą, z Szymender6w, jest człon
kiem i trustysem parafii św. Jana Kantego, a także najstarszym człon
kiem grupy 38, Związku Narodowego Polskiego. Jako polityk jest je
dnym z najgorliwszych orędownik6w programu demokratycznego. 

Jan F. Nowak. 
Aldermanem, czyli radcą miejskim 11-tej wardy (okręgu mieJ

skiego) jest ob. Jan F. Nowak. Urodzony w roku 1866 w miejsco
wości Prusinowo w Wiel. Ks. Poznańskiem; przybył wraz z rodzi
cami roku 1871 do Buffalo, licząc zaledwie lat 5. Po ukończeniu 
szkoły parafialnej św. · Stanisława · a następnie publicznej, pracował 
w warsztatach kolejowych i p6źniej był pomocnikiem szeryfa a wresz
cie założył salun pod Nr. 1093 Broadway r6g · Playter, ską,d po paru 
latach przBniósł się na uL Lovejoyróg Clark, gdzie założył interBs w 
swym własnym domu. 

W roku 1901 ob. J. F. Nowak zgłosił swą kandydaturę na alder
mana w 11-tej wardzie, ale wskutek niesumiennej agitacyi przeciwni
ków. przepadł. Już poprzednio ob. Nowak brał w życiu politycznem 
żywy udział, jako zwolennik partyi demokratycznej. Niepowodzenie 
w roku 1901 nie odebrało ducha obywatelowi Nowak. Miał licznych 

· i dobrych przyjaci6ł, dał się poznać og6łowi ze strony dobrej, dlatego 
też w r. 1905 ponownie zgłosił swą kandydaturę na urząd aldermana. -
i przy wyborach przeszedł znaczną większością, głos6w w 11-tej war
dzie. Jako radca miejski pracuje ob. Nowak sumiennie, a dla wybor
c6w polak6w, korzystnie. Broni też w radzie miejskiej interes6w 
polskich i w każdej ważniejszej sprawie głos zabiera. Ponieważ osada. 
polska w Buffalo ma charakter odrębny, myślą, zatem jest jego, jako 
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Jan F. Nowak. 

reprezentanta polaków, aby obce nazwy ulic zmieniać na polskie, by 
polskim wychodźcom nie przypominały one ustawicz11ie, że są na ob
czyzme. Stara się zatem alderman N owak pomiędzy innemi na zmia
nę ulicy Stettenbenz na ul. Sienkiewicza i ma nadzieję, że starania te 
uwieńczy pożądany skutek. Ob. N owak jest dopiero 2 lata alderma
nem ale i w tym krótkim czasie dał się poznać jako pracowity przed
stawiciel a gorliwy obrońca dobrego imienia polaków. Również ochra
nia wytrwale alderman N owak interesy polaków i stara się w radzie 
miejskiej o dobro całej osady polskiej. Dlatego jesteśmy pewni, że 
obecna godność aldermana jest dopiel'o wstępem do zajmowania dal
szych stanowisk, które dla ob. Nowaka stoją obecnie otworem, jest 
bowiem nie tylko dobrym aldermanem ale i lubianym obywatelem. 
Ożeniony w roku 1887 z Agnieszką z domu N owak, dochował się 3 
synów i. 3 córek. 
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Jan F. Hojnacki. 
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Jan F. Hojnacki. 

Urodzony w Popowie Kościelnym w Wiel. Ks. Poznańskiem, 1874 
rokli, do Ameryki przybył wraz z rodzicami w r. 1882gim, wprost do 
Buffalo, gdzie po ukończeniu szkoły parafialnej, zaczął pracować. sam 
na siebie, obejmując miejsce klerka w hurtownej groserni ob. St. 
Lipowicza. Jako doświadczony handlowiec, po siedmioletniej pracy 
w powyższej firmie, założył na własną rękę skład korzenny, kt6ry 
prowadził przez lat 6 przy ul. Gibson i innych. Pr6cz tego zajq,l się 

ob. Hojnacki hurtowną sprzedażą węgla i drzewa, kt6ry to interes 
prowadzi do dzisiaj. Handlowiec z zawodu, nauczony doświadcze

niem, że tylko ruchliwością zdobywa się majątek, ob. Hojnacki prze
rzucił się do przedsiębiorstwa przeprowadzania dom6w. Dotychczas 
tylko amerykanie zajmowali się tym czysto amerykańskim przedsię

biorstwem, ob. Hojnacki postanowił więc wydrzeć im z rąk monopol. 
Zwinął zatem sklep korzenny i utworzył pierwszy na Polsce zakład 
pr.zeprowadzania dom6w. Dzisiaj nie jest ob. Hojnacki jedynym w 
tern przedsiębiorstwie, ale najstarszym i najbardziej wziętym. Po
niższy obrazek przedstawia właśnie spos6b przeprowadzania dom6w 
z jednej ulicy na drugą a nawet o kilkanaście nieraz ulic dalej. 
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Jednakowoż ob. Hojnacki nie zadowolił się powodzeniem tylko 
w interesie. Umysł ruchliwy i energiczny wymagał czegoś więcej. 
Skorzystał zatem z ogólnego poważania i wzięcia i rzucił się w wir po
lityczny. Wprawdzie od pierwszego głosowania zają,ł się niezwykle 
polityką,, ale kandydaturę swą, postawił dopiero w r. 1903, z namowy 
licznych przyjaciół. Zawsze zwolennik partyi demokratycznej i gor
liwy jej propagator, wysuną,ł się w roku powyższym na urzą,d super
wizora (radcy powiatowego). Przy wyborach przeszedł ogromną, 
większością, głosów i tu rozpoczyna się karyera polityczna ob. Hoj
nackiego. Zdobywszy zaufanie swych wyborców, umiał w naleiyty 
sposób wywią,zać się z trudnego zadania. Co tylko było użytecznego 
dla powiatu, zawsze ob. Hojnacki poparł swym wpływem i głosem. 

Będąc polskim przedstawicielem w radzie powiatowej, zawsze narodo
wość swoją, godnie reprezentował i nie jedno przeprowadził na 
korzyść swych rodaków, za co też umiano się mu odwdzięczyć, wybie
rają,c go powtórnie na ten nie tyle korzystny, co zaszczytny urząd. 
P ełnią,c wzorowo swe obowiązki przez dwa okresy, nie ulega wą,tpli
wości że i w trzecim ob. Hojnacki będzie jednogłośnie obrany· super
wizorem. Mnóstwo pracy tak we własnym intęresie jak i w urzędzie 
politycznym nie przeszkadza ob. Hojnackiemu brać udziału i w orga
nizacyach polskich. Jest on założycielem stowarzyszenia Polskich 
Węglarzy, którego do dzisiaj jest kasyerem i dyrektorem. Prócz te
go jest ob. Hojnacki członkiem licznych towarzystw polskich jak 
,,Kółka Adama Mickiewicza", a także Tow. ,,Sokół", członkiem Zjed
noczenia Pol. Rzymsko Kat. i Związku Nar. Pol. Obywatel młody, 
szanowany i energiczny ma piękną, przyszłość przed sobą,. Ożeniony 

w roku 1897 z Maryanną, B. z domu Drzewiecką,, doczekał się dwóch 
synów i jednej córki. Także i w kołach amerykańskich umiał sobie 
ob. Hojnacki zdobyć poważanie, tern bardziej, że'będę,c jedynym pola
kiem pomiędzy 50 superwizorami w powiecie Erie, z urzędu musi się 
z nimi stykać. Liczy też między nimi wielu zacnych i prawdziwych 
przyjaciół. Biuro ob. Hojnackiego mieści się pod Nr. 115 Gibson ul., 
i pod tym samym numerem mieści się jego interes, w którym to zawo
dzie jest wielce uzdolnionym. Przeprowadza domy nawet o kilkana
ście bloków, bez różnicy czy one są, drewniane czy murowane, a mają,c 
szerokie znajomości, łatwo pokonuje wszelkie przeszkody, na jakie na-· 
potyka podobne przedsiębiorstwo. Przecinanie zatem kablów, prze
wodników elektrycznych lub telefonicznych, blokowanie ulicy itd. jest 
dla ob. Hojnackiego rzeczą, łatwą,, i może to taniej niż kto inny wyko
nać: Tak przynajmniej twierdzi wielu obywateli. . 

Takie przeprowadzenie domów jest tern bardziej interesują.ce, że 
mieszkańcy tychże bynajmniej nie przerywają, swoich czynności, i jak 
na ilustracyi widzimy, pracownicy bez przeszkody pomimo podróży 
całego domu, -oddają, się swoim zajęciom. 
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Franciszek Ruszkiewicz. 
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Franciszek Ruszkiewicz, 

Urodził się 12 marca 1875 roku w Shoenwalde kolo Torunia, w Pru
sach Zachodnich, gdzie ukończył szkołę elementarną. Do Ameryki 
przybył z rodzicami 5-p:0 października 1888 roku, wprost do Buffalo, 
gdzie zaraz zaczą;ł pracować po fabrykach. Ciężka praca a nawet pra
ca wieczorna w fabryce, nie przeszkadzała dzielnemu młodzieńcowi 
uczyć się nieraz z mozołem ogromnym. Każdą wolną godzinę poświę
cał nauce, chodząc na kursa wieczorne, wprost zatapiając się w książ

kach. Gorąca chęć nauki pchała go, zachęcała do coraz nowych wy
siłków. Zawdzięczając jedynie sobie, swej wytrwałości ogromnej i 
niepokonanej niczem pilności, żl!dzy wiedzy, dokonał swego, wprost 
przebojem szedł naprzód. Stosunki domowe nie pozwalały mu od- . 
bywać specyalnych studyów, postarał się więc o środki, które by mu 
umożliwiły dalsze kształcenie. Rzucił się w świat polityczny i został 
,,district comitemanem" co mu umożebniło wpływ w partyi republi
kańskiej. 

Za przysługi oddane partyi rep., otrzymał on posadę w Albany, 

z płacą 75 dol. miesięcznie. Teraz ob. Ruszkiewicz, stanąwszy na no

gach; postanowił urzeczywistnić swe pragnienia. Korzystając z chwil 

wolnych, wstąpił do szkoły handlowej (Albany Business College) 

w Albany i po jej ukończeniu kształcił się w .kursa eh prawnych nie 

teoretycznie ale praktycznie. Po pięcioletnim pobycie w Albany, ob. 

Ruszkiewicz powrócił do Buffalo, gdyż otrzymał posadę klerka 

koncesyi lajsnesów na miasto Buffalo, w biurze ówczesnego mayora 

E. C. Knight, na przeciąg lat czterech. Rozporządzając czasem, nie
mal równocześnie założył ob. Ruszkiewicz biuro realne i notaryalne 
na Polsce, tak, że nim skończył się okres czteroletni, już interes tak 
się rozwinął, że wymagał zupełnego się mu oddania. Poświęcił się mu 
też ob. Ruszkiewicz zupełnie. Zdolny, energiczny i nadzwyczaj pra
cowity, zdołał rychło zająć wybitne stanowisko na Polsce, jako oby
watel szanowany ogólnie. Rzetelność w interesie, umiejętne prowa
dzenie, liczne i znakomite znajomości wśród amerykanów, z których 
wielu jest serdecznymi przyjaciółmi ob. Ruszkiewicza, pozwoliły mu 
dojść nawet do sporego mająteczku, którym bardzo zręcznie obraca, 
czego dowodem, że wybudował na Kantowie przeszło 60 domów. Spe
kulacya ta prowadzona jednak ze wszech stron uczciwie, zdobyła mu 
zaufanie wśród kół polskich i amerykańskich. Zajmując się wszech
stronnie interesami natury finansowej, nie zaniedbuje ob. Ruszkie
wicz polityki, w ktorej coraz wybitniejszą gra rolę. W tym roku 
wybrano go niemal jednogłośnie generalnym komitemanem, w partyi 
republikańskiej, której nigdy się nie sprzeniewierzył. To też przy
szłość uśmiecha się ob. Ruszkiewicz a wszystko zawdzięcza sobie, swe 
pracy usilnej, staraniom i wytrwałości. Energia i uczciwość dokona,
ly reszty. 

------------~~~~~~~~~! 
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Ob. :Franciszek Ruszkiewicz zdobywszy byt niezależny, stara się 
i braciom s,vym dopom6dz, by i oni zajęli jakieś stanowisko w społe
czeństwie. Ma ich jeszsze czterech, a mianowicie Antoniego, Aleksan
dra, ,J 6zefa i W aleryana. 

Powyższa ilustracya przedstawia 5ciu braci Ruszkiewicz, syn6w 
J ak6ba i. Maryanny Ruszkiewicz. 

Najstarszy po :Franciszku, ob. Antoni Ruszkiewicz prowadzi hur
towny skład w6dek pod Nr. 1291 Broadway; trzeci z rzędu Alexander 
E. Ruszkiewicz studyuje prawo w uniwersytecie Cornell i za lat 2 
otrzyma dyplom adwokacki; czwarty ,J6zef C. Ruszkiewicz uczęszcza 
do szkoły handlowej, Edmiston's Academy of Business w Buffalo, a 
pią,ty, Waleryan Ruszkiewicz, jest jeszcze w s2Jkole parafialnej. 

Na polu pracy społecznej wśr6d rodak6w ob. Ruszkiewicz także 
pr6buje swych sil i dokłada swej ręki do wszystkiego co dobre. Bę
dą,c sekretarzem Tow. św. Jana Kantego, na sejmie Zjednoczenia 
Polsko Rzym. Kat. odbytym w Detroit, obrany został wiceprezyden
tem tej wielkiej organizacyi _ na stan N ew York, a za to uznanie 
pracował wytrwale dla Zjednoczenia przez okres dwuletni. Pr6cz te
go jest członkiem Tow. śpiewackiego „Polskie Kolo Śpiewackie", 
i innych. Z organizacyi amerykańskich jest członkiem zaszczytnego 
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Tow. ,,Knights of Columbus" (Rycerzy Kolumba). Takich ludzi 
jak ob. Ruszkiewicz, nie wielu. mamy w Buffalo. Jest on prawdziwym 
,,self made man" o charakterze na wskróś prawym, jest dobrym po
lakiem i dobrym obywatelem. W roku 1899 - 24 października oże
nił się z Rozalią z domu Knyter. Biuro jego notaryalne mieści 
się pod Nr. 1291-1293 Broadway. 

Walenty Tr,p,szko1rski. 

,:; 

Znanym w szerokich kolach i lubianym jest obywatel Walenty 
Truszkowski. Od całego szeregu lat, gdzie tylko się obrócić, wszędzie 
spotkać można ob .. Truszkcrwskiego; .. jak żołnierza na posterunku. -
Niespożytej e:p_ergii, .· towarzyski i wesoły, pożądanym jest w każdej 
sprawie, gdyż mało jest tak energi~znych i ruchliwych pracowników 
jak ob. Truszkowski. · Niema obchodq, niema uroczystości tak narodo
wej jak krajowej, w którejby obywatel. Truszkowski nie brał udziału, 
względnie by jej nie przodował ·jako marszałek, zwłaszcza przy wy
marszu. 

Ob. Truszkowski urodził się w D1iejscowości Franciszka, w Króle
stwie Polskiern, roku 1863go, jako syn .zarządcy dóbr księcia Poniatow
skiego. Otrzymawszy wychowanie w domu i wykształcenie w po
bliskich szkołach średnich, wybrał się w roku 1886 do Ameryki, przy
bywając wpros.t do Buffalo. Jeszcze w Europie ob. Truszkowski po
znał kawał świata. Początkowo uczył się gospodarstwa, później osiadł 
w Warszawie, ale ruchliwość nie pozwoliła mu usiedzieć na miejscu. -
Ruszył w świat o własnych silach, przebiegając całą Polskę, Rosyę, 
opierając się aż o Syberyę. Stąd wyjechał do Ameryki. 

W Buffalo ob. Truszkowski zajmował się wszystkiem, czem może 
się zajmować świeżo przybyły; Energiczny, zawsze dal sobie radę 
w najtrudniejszej sytuacyi i zawsze stal dobrze, zarabiając znakomicie ' 
jako malarz, apracując wśród amerykanów. Niemal od pierwszej chwi-
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Doni i interes ob. Truszkowskiego. 
li przyjazdu do Buffalo, ob. Truszkowski bierze udział w polityce. -
Już w pierwszych dniach swego pobytu w Buffalo; został marszał
kiem podczas kampanii na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Harri
sona. Od tego czasu obywatel Truszkowski coraz wybitniejszy bierze 
udział w polityce. 

W kilka lat ob. Truszkowski był jednym z organizatorów Polskiej 
Ligi Republikańskiej, której został prezesem i przywodzi jej też od 11 
lat z rzędu. Jako dzielny działacz polityczny, wysyłany był przez 
partyę do różnych miast okolicznych w celach agitacyjnych, a z zada
nia wywiązał się zawsze znakomicie. Doskonały mówca, potrafi prze
konać słuchaczy, potrafi ich za sobą pociągnąć i tern się tłómaczy 
wpływ ob. Truszkowskiego, jaki wywiera na otoczenie i czem też pe
trafił sobie wyrobić znaczenie jako jeden z dzielnych przywódców po
litycznych. 

Dzięki swym wpływom, ob. Truszkowski może niejednemu zrobić 
wiele dobrego, a jeśli tylko nadarza się sposobność, nie zaniedbuje jej, 
by komuś się przysłuży{- radą i wszelką pomocą. 

W życiu osady buffaloskiej już z natury swego usposobienia, ob. 
Truszkowski musiał brać czynny udział. Był wszędzie, działał i pra-
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cował, a zawsze dla dobra og6łu, dla dobra każdego, kogo poluqil, o 
kim się przekonał, że jest dobrym i szczerym przyjacielem. Dlatego 
też musiał wyrobić sobie szereg i to bardzo potężny przyjaci6l serdecz
nych, a także uznanie w wielu kierunkach. 

Z organizacyi polskich, kt6rych zawsze był gorliwym pracowni
kiem, jest członkiem Związku Nar': Polskiego, należąc do grupy Rze
mieślnik6w i Przemysłowc6w polskich. Jest także członkiem kilku 
innych towarzystw a długoletnim prezesem był w tmvarzystwie Rze
mieślnik6w i w towarzystwie Czytelnia. 

W osadzie polskiej ob. Truszkowski jest bardzo popularny. Jak 
już wyżej wspomnieliśmy, przywodzi każdemu obchodowi i to konno, 
jest bowiem znakomitym kawalerzystą. Pr6cz wszystkiego jest zapa
lonym myśliwym, znanym ze swej żyłki nawet wśr6d amerykan6w, 
wśr6d kt6rych liczy bardzo wielu przyjaci6l. Od lat 12 prowadzi in
teres gospodowy we własnym domu r6g ulicy Broadway i Wilson, a 
lokal jego roi się od przyjaci6ł, kt6rzy się schodzą na pogawędkę do 
nadzwyczaj gościnnego i towarzyskiego gospodarza. 

Bernard Łontkowski. 
Znanym i energicznym konstablem na Polsce jest ob. Bernard 

Łontkowski. Urodził się on w roku 1877, 18go sierpnia w Skarlinie 
w Prusach Zachodnich, do Ameryki przybył wraz z rodzicami w roku 
1887 i osiadł wraz z nimi w Buffalo. Ukończywszy szkolę parafialną 
św. Stanisława B. i M., w latach 1891 i 1892 był posłańcem nocnym 
dla kompanii telegraficznych. Następnie zaczął się uczyć zawodu i zo
stał stolarzem. Będąc ruchliwym politykiem, w r. 1903 zgłosił swą 
kandydaturę na konstabla i pobił znaczną większością głos6w swego 
przeciwnika niemca. W roku 1905 ponownie został wybrany konsta
blem, znowu bijąc niemca. Jest czynnym i bardzo ruchliwym człon
kiem K6lka Dramatycznego illlienia Adama Mickiewicza, a także na
leży do Unii Polskiej w Ameryce. W roku 1899 ożenił się ob. Łont
kowski z Klarą z domu Kwiatkowską. 
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POLACY NA STANOWISKACH 
• < I• ., ,, , " 

W HANDLU I PRZ:EMY8LE. 
~~-

Nie różami wysłana jest droga do zdobycia jakiegokolwiek stano
wiska. Kto takę, drogę przejdfie. zwykle pól życia traci,· bo musi 
zwalczać przeszkody jedynie k~sztem Ś"7'ych sił, wytrwałościę, i silnę, 
wolę,. Wielu w pół drogi ustaje, inni Ża wczasu się cofają, a wielu tuż 
przed celem swych dą.żeń pada. Dlatego sza_cunek i uznanie należy 

· się tym, którzy walcząc z przeciwnościami ··losu dokonali swego, sta
nęli u ·mety swych pragnień i mogę, działać rzeczy dobre dla sieb1e i 
swoich. Niech tych kilka życiorysów, które poniżej zamieszczamy, 
będą przykładem dla młodzieży naszej, jalr cenić i szanować trzeba 
opiekę tych, którzy dopomódz mogę, w pięciu się na wyższy szczebel 
społeczny; niech dla innych będą zachętę, do wytrwałości a dowodem, 
że przy silnej woli wszystkiego dokonać można. 

Przez naukę i wiedzę każde społeczeilstwo staje się wielkiem. -
Jakżeż byśmy inaczej stali w Buffalo, gdyby nie dziesiątki ale set
ki lub tysiące zdobyło stanowiska lµb.byt niezależn.v w zawodach. -
Dlatego byłoby wielkiem · naśzem · życ~eniem, by tak młodzież jak i 
starsi uważnie czytali karty niniejszego działu,' by rodzice wyszuki
wali w swych dzieciach zdolności i starali się o wykształcenie swych 
synów w jakimkolwiek bę,qź kierunku. Gdy zwiększą się w naszej 
osadzie szeregi światłych obywateli· czy to w 'handlu, czy przemyśle, 
czy wreszcie w zawodach wyzwolonych, wówdas zająć będziemy mo
gli w Buffalo wybitne stanowisko-i nie my ale afue:fykanie nas szukać 
będą i starać się o naszą przyjaźn i współdziałanie. 

~ 

Dr. Franciszek Eustachy Fronczak. 
Do najwpływowszych pod każdym względem polaków w Buffalo, 

należy Dr. Franciszek Eustachy F;onczak. Jest on jednym z tych 
niewielu a równocześnie jednym z pierwszych, którzy swej silnej-woli, 
energii i wytrwałości zawdzięczafa swe stanowiska. Wprawdzie nie
zaprzeczone zdolności. dopomogły nl · Fronczak · w choć młodym wieku 
wypłynąć tak wysoko, jednakowoż bez pracy niezwykłej, mozolnej, 
niemal wyczerpanej, nie byłby osiągnął tego, z czego dumny jest nie 
tylko sam, ale z czego dumną jest także cała osada polska w Buffalo; 
ma bowiem jednego swego członka nie tylko na bardzo wybitnem sta
nowisku, ale także w Dr. Fronczaku orędownika, dzielnego szermierza 
w każdej sprawie i opiekuna o wpływach potężnych. 

Dr. Fronczak urodził się w Buffalo r. 18'74. Po ukończeniu szko
ły parafialnej św. Stanisława B. i M. wstąpił do kolegium Canisiusza 
O. O. Jezuitów, gdzie zdobył dwa stopnie akademickie, bakalaryat i 
tytuł magistra artium. 

,. 
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Dr. Franciszek E. Fronczak. 
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Ukończywszy kolegium, zapisał się Dr. Fronczak na medycynę, 
którą ukończy} w roku 1897. 

Już na lawie szkolnej w kolegium Canisiusza, w umyśle Dr. Fron
czaka rodziły się wielkie plany na przyszłość. Czuł w sobie moc i 
ogromne zamiłowanie w pracy. Chociaż urodzony w Buffalo, już 
w młodych latach zaznajomił się Dr. Fronczak z historyą polską, a 
później wcz~ytują.c się uważniej w świetne nasze dzieje, przekonawszy 
się jak Polska była potężną, jak o jej przyjaźń ubiegały się wszystkie 
narody i państwa, rozmiłował się w niej, ukochał ją i sam przyszedł 
do przekonania, że pracować dla nieszczęśliwej ojczyzny jest obowiąz
kiem k:iżdego polaka, gdziekolwiek zrodzonego, jeśli tylko w jego ży
łach krąży krew bohaterów z pod Kircholma, Chocimia, Wiednia, Sa
mosiera i Ostrołęki. I wówczas, gdy wczytywał się Dr. Fronczak 
w chlubne karty dziejów Polski, w duszy jego powstał przełom; stal 
się prawdziwym polakiem, a co ważniejsze, wszystkie swe siły młode, 
całe swe życie postanowił poświęcić dla Polski, by cząstka jego pracy, 
wpleciona w wieniec usiłowań tysięcy innych, dopomogła do przybra
nia nim skroni męczennicy, od lat 100 przeszło okutej w kajdany. -
Od tej chwili każdy krok, jaki Dr. Fronczak w dalszej swej działal
ności uczynił, zmierzał do celu, jaki sobie z góry nakreślił. Wiedział 
Dr. Fronczak, że w Europie jest sil poddostatkiem, które myślą nad 
lepszą, dolą narodu, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych widział co
raz to więcej braków wśród osiadłej tu Polonii, widział opuszczone 
stanowiska, olbrzymie pole pracy, stojące ugorem. 

Chociaż młody podówczas, zrozumiał Dr. Fronczak, że nikt wśród 
swoich 'nie zostaje prorokiem, choćby w imię ideału poszedł na stos 
ofiarny, jeśli tylko nie zdobędzie najpierw uznania u innych. Dlatego 
też Dr. Fronczak postanowił jak najwyżej wybić się wśród ameryka
nów, by następnie wpływem swoim dopomagać rodakom. 

Zdobycie stanowiska lekarza, w każdem społeczeństwie pozwala na 
zajęcie wybitn · pozycyi, ale dla swej specyalności z góry określa gra
nicę dążeń. l\- atomiast studya prawnicze otwierają horyzonty społecz
ne i ułatwiaja osiągnięcie najwyższych godności. · Ambicya w każdej 
jednostce jest rzeczą dobrą a nawet wysoce pożądan'!,, jeśli tylko wy
pływa z powodów godziwych, jeśli ma na celu dobro ogólne i jeśli tyl
ko zamiary mierzone są na siły. Dr. Fronczak czul w sobie siły; ide
ały, jakie zrodziły ambicyę, pchały go dalej, dlatego też po ukończe
niu medycyny zapisał się na prawo, które studyował w latach 1898 i 
1899. 

Pełny energii, pracowity niemal bezprzykładnie, o umyśle bystrym 
i przenikliwym, orjentujący się szybko w każdej sytuacyi, miał jeszcze 
Dr. Fronczak na tyle czasu, że chociaż zajmował się praktyką lekarską, 
studyowal prawo,a równocześnie był dziennikarzem, pisząc artykuły do 
najpoważniejszego dziennika „Buffalo Express", gdzie by} silą bardzo 
cemoną. 

Obracając się w kolach różnorodnych, wśród amerykanów cora11, 
większe zjednywał sobie Dr. Fronczak wzięcie. ,Jako lekarz, prawnik 
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i dziennikarz coraz bardziej dal się poznawać amerykanom, kt6rych 
zaznajamiał z polakami, z ich obyczajami i zwyczajami, historyą, i sztu
ką,, literaturą, i kulturą,. Nie pomijał Dr. Fronczak żadnej sposobno
ści, by, czy to na zebraniu lekarzy czy prawnik6w, czy wreszcie jako 
pisarz powiedzieć coś nowego o swych rodakach i ukochanej Polsce. -
Wszechstronna działalność Dr. Fronczaka wkr6tce zwr6cila na niego 
.uwagę nie tylko og6lu ale najwpływowszych i najwybitniejszych oso
bistości. Szerzenie przez Dr. Fronczaka wiadomości o polakach za
częło interesować amerykan6w, kt6rzy Polski albo wcale nie znali albo 
zaznajamiali się z nią, z podręcznik6w autor6w niemieckich, kt6rzy ten
dencyjnie fałszowali nasze dzieje, by tylko urok Polski zmniejszyć, jej 
wysokie stanowisko kulturalne obniżyć. W Dr. Fronczaku widzieli 
amerykanie inteligentnego rzecznika spraw polskich, niejako repre
zentanta osady polskiej, jej znaczenia i potęgi, dlatego też coraz czę
ściej zaczęli się do niego zwracać jako pośrednika w kwestyach waż
nych. 

Już w rok po uko:uczeniu medycyny, a w pierwszym roku studyo
wania prawa, Dr. Fronczak miał takie wpływy wśr6d amerykan6w, że 
został komisarzem służby cywilnej i posadę tą, zajmował do r. 1903go. 
Sprawami społecznemi zajmował się Dr. Fronczak daleko wcześniej.
Będą,c jeszcze na medycynie, otrzymał w r. 1896 nominacyę na posła 
do legislatury. Była to pod6wczas pierwsza nominacya w stanie New 
York, jaką, m6gł zdobyć polak. W r. 1899 i 1900 był Dr. Fronczak 
gl6wnym lekarzem więzienia powiatowego. 

W r. 1900 ożenił się Dr. Fronczak z Łucyą, z domu Tuchołka i wy
jechał w podr6ź poś~ubną, do Europy. Spełniły się jego marzenia, by 
zobaczyć ojczyznę swych ojc6w, by zwiedzić miasta, o kt6rych tyle 
czytał, by odetchną,ć powietrzem bohater6w za wolność i wiarę. 

W tym roką w Krakowie obchodzono uroczyście 500 letnią, rocz
nicę istnienia wszechnicy Jagiellońskiej. Dr. Fronczak wzią,J: w uro
czystości udział, uczestniczył w obchodach zjazdu jako przedstawiciel 
wszechnicy bu:ffaloskiej, kt6ra zaopatrzyła go w odpowiedni mandat.
R6wnież w IXtym zjeździe Lekarzy i Przyrodnik6w Polskich w Kra
kowie, Dr. • Fronczak brał udział jako przedstawiciel Stowarzyszenia 
Lekarzy .Amerykańskich. Na zjeździe tym wygłosił Dr. Fronczak 
rozprawę o stosunkach lekarskich w Stanach Zjednoczonych, za co 
otrzymał dyplom honorowy. 

Z Krakowa udał się Dr. Fronczak do Warszawy, gdzie zaznajomił 
się z najwybitniejszymi polakami. S~ą,d wyjechał do Paryża na trzeci 
międzynarodowy zjazd lekarzy, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Lec 
karzy Amerykańskich, W Paryżu pr6cz wielu wybitnych polak6w, 
miał Dr. 'Fronczak sposobność poznania syna naszego nieśmiertelnego 
wieszcza, Władysława Mickiewicza. 

Z Paryża udał się Dr. Fronczak: do r6żnych stolic Europy a, także 
zwiedził p6lnocną, Afrykę,· podr6żują,c ze żoną,. 

I 

, Poznawszy wysoką, kulturę starej Europy, zwiedziwszy piękne i ~ 
patnią,tkowe miasta w Polsce, zaznajomiwszy się z osobistościami,. 

: 
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stojącemi na czele prądu, zmierzającego do odrodzenia Polski, pełen 
wrażeń, wspomnień, · zachęty i nowych sił do dalszej wyczerpującej 
pracy, przybył Dr. Fronczak do Buffalo. 

Czekały tu już na niego nowe odznaczenia i godności, ale też i no
wy nawal pracy. W roku 1901 został zarządzającym lekarzem kolei 
New York Central, na przestrzeni Buffalo-Syracuse. R6wnocześnie 
pełnił obowiązki komisarza służby cywilnej do roku 1903. W roku 
1904 fizyk stanowy mianował Dr. Fronczaka lekarzem okręgu Cheek
towaga. 

'\V tym czasie Dr. Fronczak w wyższej polityce miejskiej coraz 
wybitniejsz;J; odgrywał rolę. Został też w roku 1906 członkiem komi
syi do rewizyi ustaw miejskich i w tym samym roku wiceprezydentem 
Ligi Municypalnej, kt6ra kontroluje wybory miejskie. 

Pod koniec roku 1906 otrzymał Dr. Fronczak nominacyę na 
zaszczytny urz;J;d wice-fizyka miejskiego na lat 5, a z dniem lgo stycz. 
1907 posadę tę objął, na samym wstępie rozdając intratne miejsca, od 
siebie zależne, samym polakom. 

Zdobywając znaczenie i wpływy wśród amerykanów, zmuszony 
jest Dr. Fronczak brać udział w ich życiu towarzyskiem. Jest też 
członkiem najpoważniejszych organizacyi i towarzystw jak: Knights 
of Columbus (Rycerzy Kolumba), C. M. B. A., Liberał Club, Inde
pendence Club, Ellicott Club, Union Club, American Medical Asso
ciation, New York State Medical Society, Central N. Y. Med. Society, 
jest cenzorem Powiatowego Stowarzyszenia Lekarzy, członkiem Aca
demy of Medicine, wiceprezesem Medical ,Journal Club, członkiem 
Buffalo Historical Society, członkiem Stowarzyszenia Przyrodnik6w, 
członkiem American Geographical Society, jest członkiem wydziału 
wykonawczego amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Kolejo
wych, i t. d. 

Jako lekarz, Dr. Fronczak zajął także wybitne stanowisko. Świad
czy o tern mianowanie go wicefizykiem miasta Buffalo, świadczą liczne 
urzędy, zajmowane w stowarzyszeniach lekarskich miejskich, powiato
wych i stanowych, wreszcie liczna klientela i szereg rozpraw lekar
skich, z których 27 opublikował w języku angielskim. 

Do najcelniejszych z tych opracowań należy rozprawa o kołtunie, 
pierwsza w Stanach Zjednoczonych i najobszerniejsza w szczeg6Jach. 
Za tą rozprawę otrzymał Dr. Fronczak nagrodę Wszechnicy Jagiel
lońskiej. 

Z innych elaboratów naukowych Dr. Fronczaka wyszczeg6lnić na
leży rozprawy: o „Cuceniu noworodk6w" i „O przyczynach kamicy żół
ciowej", a wielkie zainteresowanie wywołało opublikowanie rozprawy 
„O zatruciu dwuchromem potażu." Rozprawa ta zupełnie zmieniła 
dawki tej trucizny a także wpłynęła na zmianę dotychczasowych po
gląd6w i zmianę kierunku leczenia w tym względzie. 

Pr6cz powyższych, wydrukował Dr. Fronczak kilka rozpraw o al
koholiźmie i był jednym z tych, k€6rzy wymogli na stanie New York, 
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by ten założył pod Nowym Yorkiem instytut dla leczenia chronicz-
nych alkoholików. · 

Podczas pob~·tu w Buffalo światowefsławy pianisty p. Paderew
skiego, Dr. Fronczak leczył go na tężec karku, a kuracyę przeprowa
dził tak biegle i szybko, że p. Paderewski już w parę dni ponownie 
mógł koncertować. Od tego· czasu pomiędzy państwem Paderewskich 
a Dr. Fronczakiem powstała serdeczna zażyłość i niema Nowego Roku, 
by Dr. Fronczak nie otrzymał z Szwajce,ryi serdecznych życzeń. To 
też gdy,ze,choJRW;~Lłr.;~~1~~'!'~' ffO·~~ncyi Sascachevan, przebywa
ją.cy tamże sy:ii,Jii~:Ę?)¼. . 'i~~·At,,,~ro~cżak na wezwan,ie telegra
ficzne pospieszy.łHo'~; , ;i: , ~Jt'.opien~~jpszenicy", by odbyć 2,000 
mil drogi. Dowodzi·-.~~~1.~l.: o z~p:fanip,do .zdolności Dr. Fronczaka. 

Z polskich organij:~:@ · ·d~"ki jest członkiem Związku Na-
rodowego Polskiego,\: ' . . )1/,foL:.Ji~ym. Kat. i Unii Polskiej 
w Ameryce; której · neralnym ':Iekarzein przez lat 4. Podczas 
zjazdu Fede;acyi Oli ęlśkiej· w New Yorku, Dr. Fronczak był 
przedstawicielem i rzec; .· .. -~: ,dnoczeniS: Pol. Rzym. Katolickiego. 
Prócz powyższych, Dr::';F'$@tlll,1i . ·należy do całego szeregu luźnych to
warzystw polskich, nie''fięa~cyc;h "W,Zwią.zku lub Zjednoczeniu. Z tych 
jest członkiem T9warzystw.a:Śpie'Y1J,·Moniuszko, gdzie był także pre
zesem a również jest c~ónkiijll!ł t't>lskiegó Kola: Śpiewackiego, a tern sa
mem· Zwią.zku Śpiewakó~ ~~:tt;itf.h w: Ameryce. Podczas Zjazdu tego 
Związku w .Buffalo w J'róliit ·:f96iszY,m, był Dr. Fronczak prezesem 
zjazdu. . . ,z·, · r .' · ·· •;: • . . . 

w życiu osacty bu:ffa¼l~k;iitbierze. bJrdzo pzynny udział. Nie ma 
prawie ·oochoqµ fuh ja~j:ki:rlwiek 'urctczystości narodowej, by Dr. 
Fronczak;11.ie w;ystępoWałJ11fńi~}ii(ko mówb.ą;. 'Gdy w Buffalo powstał 

',i< . '. J,.', .. ,,. ,. '., o ' .'. • 

komitet Pomocy Narod~we-j,\,J~;w nieść finansową. pomoc rodakom 
w Królestwie, Dr. Fro:rićzttl' pri~wo~jczyl.inu · jako prezes. 

Do dzisiaj Dr. Froncźa\,it~Że ii~ykti.łj 'Jo czasopism angielskich, 
głównie y. kwestyi polskiej,:;~~~ąiaje ·am,erykanów i broni imienia 
polskiegt.'nie tylko. piórein·ał~,i śl'frw:ei;n,.iµiewają.c od czasu do czasu 

:~~IYB,:a~:,c;::r:1::t~titi~t;l~l6t0~:;::~~~~i~~~~:ri:i;: . 
zebraniach. Tak' wśródl swóicłt3ak f:-wśr6d amerykanów, Dr. Fron
czak jest wysoce poważany i lubiany, gdzie tylko bowiem można zro
bić co dobrego, Dr. Fronczak nie zaniedba i można o nim powiedzieć, 
że tak dobrze się opiekuje dobrem drugich jak własnem. Broni też 
w mieście polaków, często narażają.c się nawet na nieprzyjemności, gdyż 
zdarzy się niejednokrotnie, że dana osoba nie zasługuje na to całkowi
cie. W Dr. Fronczaku mamy typ polaka-amerykanina, ale na wskróś 
patryoty polskiego,· i życzyć by tylko wypadało, by takich wzorów 
było więcej, a zmieniło by się nasze stanowisko jako społeczeństwa pol
skiego w Ameryce szybko i.zupełnie. Dr. Fronczak doczekał- się je
dnego syna i jednej córki, ktore także wychowa w tych ideałach, jakie 
jemu zawsze są. drogowskazem. 



-~~~~~! 

Dr. Franciszek N. Pitass. 
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Dr. Franciszek N. Pitass. 
Bardzo wziętym i lubianym lekarzem w Buffalo, jest Dr. Franci

szek N. Pitass. Urodzony w Niemieckich Piekarach na G6rnym Ślą
sku, odbył tam szkoły elementarne, a następnie wstąpił do gimnazyum 
w-Bytomiu. Opuściwszy gimnazyum, Dr. Pitass początkowo miał 
pociąg do g6rnictwa i dlatego też dostał się do kopalni w Bytomiu, 
gdzie posadę zajmował przez 2 lata, jednakowoż p6źniej wyjechał do 
Ameryki i wstąpił na studya klasyczne do kolegium w St. Francis, 
Wis. Tutaj dopiero Dr. Pitass przyszedł do przekonania, że ma po
wołanie na lekarza. Dlatego też po ukończeniu study6w w St. Fran
cis, powr6cil do Buffalo i zapisał się na uniwersytet buffaloski, studyu
jąc medycynę, kt6rą, ukouczyl w roku 1899. Jak większość g6rnoślą,
zak6w, tak i Dr. Pitass wyszedł ze szkoły hartu, z kraju 500 letniej 
niewoli i ogromnego ucisku. Do niedawna, bo zaledwie 20 lat wstecz, 
zdawało się, że Ślązk przepadł już dla Polski na zawsze, że przemcc 
pruska zatr.yumfowala nad ludem, kt6ry przez setki lat stawiał rozpa
czliwy op6r germanizacyi, starając się utrzymać tradycye narodowe, 
obyczaje i zwyczaje. Jednakowoż z biegiem wiek6w siły się wyczer
pywały, op6r słabną}, gdyż upadek polityczny Polski, dal nowe siły 
naporowi niemczyzny i wzm6gl jego zażartość. Zdawało się, że to już 
ostatnia godzina się zbliża, że tylko cud potrafi przywr6cić Ślązk 
Polsce. 

Stal się też prawdziwy cud. Po całej Polsce przeszedł prąd odro
dzenia narodowego, niosąc nowe życie nawet tam, gdzie już zbyt wi
doczne były konwulsyjne drgawki konania. Krak6w, Warszawa, 
Lw6w zwr6ci}y uwagę na Ślązk, da}y pomoc i oto, jak pod działaniem 
r6żdżki czarodziejskiej powstali tam ludzie, kt6rzy wysoko podnieśli 
sztandar narodowy i w przeciągu lat 20 zmienili· Ślązk do niepoznania. 
Gdy przed laty 20 prusacy z szatańską, pychą, twierdzili, że niema już 
polak6w na Ślązku i nikt temu nie przeczy'.ł, tak teraz znalazło się na
gle milion 500 tysięcy polak6w na tej samej ziemi, kt6rą, nawet polacy 
uznawali za straconą,. A duch narodowy rośnie tam z.dniem każdym, 
bo lud czyta gazety, uczy się historyi polskiej i poznaje swą, potęgę.
Dzisiaj już mają, polacy 5 posl6w narodowc6w do parlamentu i przygo
towują, się do dalszych zwycięstw ku rozpaczy i przerażeniu prusak6w. 

Z tej chwili odrodzenia narodowego na G6rnym Śląsku wyszedł i 
Dr. Franciszek N. Pitass. Otoczenie i nauki niemieckie nie potrafiły 
w nim stęsić ideał6w, kt6rych zwolennikami stawała się większość 
lepszej części młodzieży polskiej. Przybywszy zatem do Ameryki, był 
już Dr. Pitass' tym, jakim go widzimy wszędzie, gdzie głos zabiera, 
gdzie działa i pracuje. Osiadłszy jako lekarz w Buffalo· pod No. 356 
Peckham ul., natychmiast narodowe hasła, wchlonione będąc młodzień
cem, postanowił szczepić w otoczeniu, w jakiem się losem rzucony, zna
lazł. Miewał zatem odczyty, publikował je w prasie polskiej, wygla-
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szal piękne i przekonywujące mowy na obchodach i zebraniach a ró
wnocześnie pracował w organizacyach i towarzystwach. 

Najwięcej zasług włożył Dr,. fit!l.ss w organizacyę „ Unia Polska 
w Ameryce", której jest generalnym lekarzem, dlatego też na sejmie 
w Buffalo wybrano go przez .aklamacyę na okres drugi. Było to ra
czej dowodem uznania za podjęte starania i pracę dla organizacyi, któ
rą Dr. Pitass sumiennem badaniem nowowstępujących ochrania od 
strat, w organizacyach zwłaszcza angielskich, dochodzących do sum 
poważnych. 

Gdy w pierwszych dniach roku 1906 odbywał się w New Yorku 
zjazd Federacyi Obywatelskiej, Dr. Pitass jako przedstawiciel organi~ 
zacyi „Unia Polska w Ameryce", wyjechał do New Yorku, by bronić 
wolnego wstępu na ziemię Washingtona, względnie nie dopuścić do 
uchwalenia przez zjazd ograniczeń wstępu, skierowanych głównie 
przeciw polakom. 

Z innych organizacyi Dr. Pitass jest członkiem Związku Nar. Pol. 
należąc do grupy 38, a także do Zjednoczenia Polsko Rzym. Kat., na
leżąc do Tow. św. Antoniego No. 208. Z luźnych towarzystw Dr. 
Pitass jest długoletnim członkiem i dyrektorem Towarzystwa śpiewa
ckiego „Moniuszko" a także członkiem towarzystwa gruntowego „Po
lonia Land Association". 

Prócz polskich, jest Dr. Pitass członkiem Erie County Medical 
Association i członkiem słowackiej organizacyi „Jednota'', do której 
wstąpił po pierwsze by pracować nad zbliżeniem polsko-slowackiem 
w Ameryce, co przyniosłoby wielką korzyść obu stronom, po drugie 
dlatego, że grupa słowacka w Buffalo obrała go swoim lekarzem. 

Jako lekarz Dr. Pitass cieszy się bardzo wielkiem wzięciem, jest 
bowiem zdolnym, sumiennym a nadzwyczaj troskliwym o swych pa
cyentów. To też klientelę ma olbrzymią,, a zadowolony jest, gdy na 
jaki dzień w miesiącu może się wyrwać z tego oblężenia, i wyjechać 
na polowanie, jest bowiem zapalonym myśliwym a doskonałym strzel
cem. Jest też prawdziwym postrachem rogaczy, jeleni i wszelkiej in
nej zwierzyny w kanadzkich lasach, bo zazwyczaj wraca z bogatą zdo
byczą, myśliwską,. W obejściu nader miły i towarzyski, Dr. Pitass 
jest szanowany ogólnie i lubiany, a pożądany wszędzie. 

Ożeniony w roku 1900 z Józefą z domu Korkowicz, dochował się 
jednego ,syna, Jana. 



Stefan M. Spryszyński. 
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Stefan lll. Spryszyński. 
Pierwszą polską. aptekę w Buffalo, w stylu europejskim prowadzo

ną, założył ob, Stefan M. Spryszyński, osobistoś6 wpływowa i lubiana. 
Ob. St. Spryszyński urodził się w. Rdultowie pod Warszawą w r. 1869. 
Studya gimnazyalne odbywał w I' ... owiczu i Warszawie, uniwersyteckie 
ukończył w Warszawie w r. 1892. Otrzymawszy patent farmaceuty
czny, na studya praktyczne wstąpił do znanej w Warszawie apteki Hu
berta, później przeniósł się do apteki Karpińskiego, również najbar
dziej renomowanej i największej firmy w stolicy Polski. 

Pragnąc zapozna6 się z szerszymi horyzontami świata, pod koniec 
1893 roku ruszył ob. Spryszyński do zachodniej Europy, a przebiegł
szy w swej wętlr6wce różne kraje, za,vital do Ameryki, gorą.czka bo
wiem poznania ludzi i świata pchała go coraz dalej. 

Początkowo osiedlił się ob. Spryszyński w Trenton, N. ,J., gdzie 
też u znanego tamże profesora Aves brał lekcye języka angielskiego. 
Z Trenton przeniósł się do Buffalo i tutaj w roku 1894, po zdaniu egza
minu państwowego, założył nie tylko pierwszą w Buffalo, ale wogóle 
pierwszą polską aptekę w północno-zachodnim stanie N ew York, pod 
No. 391 Peckham ul. "\'V domu ob. Spryszyńskiego podczas pierwszych 
jego lat pobytu w Buffalo, skupiało się życie nielicznej wówczas garst
ki inteligencyi polskiej, przybywająceJ dopiero z Europy, lub dłużej 
już osiadłej w Stanach Zjednoczonych. W aptece Spryszyńskiego 
układano plany na przyszlośe, marzono o związkach, zjednoczeniach, 
ale brak funduszów właśnie u tych, którzy wykazywali tyle zdolności 

organizacyjnych i polotu ducha, nie pozwalał na urzeczywistnienie naj
lepszych nieraz chęci i niemal ani jeden z wielkich zamiarów nie prze
kroczył sfery marzeń. 

Ob. Spr;yszyński był zawsze duszą tych projektów. On jeden 
z otoczenia zdobywszy byt niezależny i podstawę ekonomiczną, próbo
wał swych sil praktycznie, jednakowoż czasy ówczesne nie nadawały 
się do podobnej pracy. Każdy, zajęty jedynie tylko sobą, dorabiający 
się tym lub owym sposobem, nie miał czasu ni chęci na poświęcenie 
części swych sil dla pracy nad społeczeństwem, które zwłaszcza w Buf
falo było podówczas jeszcze w powijakach. 

Dlatego też zapały jak u innych, ustąpiły także u ob. Spryszyń
skiego praktyczności. ,Jak z początku zajmował się gorąco życiem 

osady, starając się skupia6 poważniejszych obywateli w jaką konkretną 
całoś6, tak po paru latach usiłowań, widząc, że niektórzy działalnoś6 
jego tlómaczą sobie inaczej, usunął się na ubocze i dzisiaj jest tylko 
obserwatorem, chociaż i dzisiaj jeszcze skory do czynu, nie przestał 
interesowa6 się przejawami życia osady i chętnie służy wpływem i pra
cą każdej dobrej sprawie. 

Z towarzystw, których ob. Spryszyński był jednym z założycieli, do 
dzisiaj istnieje Tow. Kupców Polskich, które jednakowoż w latach póź-
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niejszych kilkakrotnym uległo przeobrażeniom. W r. 1898 ob. Spry
szyński został członkiem Towarzystwa Farmaceutów i Chemików na 
stan New York. 

W roku 1900 wyjechał ob. Spryszyński jako delegat tego stowa
rzyszenia na jubileusz 500 letniej rocznicy istnienia Wszechnicy Ja
giellońskiej w Krakowie. Podczas zjazdu Lekarzy i Przyrodników 
polskich w Warszawie, ob. Spryszyński jako delegat brał udział 
w obradach. 

Korzystając z pobytu w Europie, zwiedził ob. Spryszyński całą 
Europę, a szczególnie Polskę, Austryę, Włochy, Niemcy, Francyę i 
Hiszpanię, a także północną Afrykę, głównie góry Atlas. Będąc 
w Rzymie, ob. Spryszyński był na audyencyi u papieża Leona Xlllgo 
a nim wyjechał do Europy, na audyencyi u prezydenta Me Kinley'a, 
o czem ówczesne telegramy washingtońskie donosił.V prasie. 

Wr. 1902 przeniósł ob. Spryszyński swą aptekę pod No. 173 Sta
nislaus ul., a w roku 1906 zakupił piękny narożnik przy zbiegu ulic 
Kościuszko i · Stanislaus, gdzie niebawem wzniesie piękny budynek, 
w którym na dole pomieści swą aptekę, rozszerzając ją równocześnie 
znacznie pod każdym względem. Z zapatrywań politycznych ob. Spry
szyński jest republikaninem. 

Ożeniony w roku 1904: z Franciszką Kunegundą z. domu Dębską, 
urodzoną w Płocku, w Królestwie Polskiem, wychowaną w Buenos 
Ayres w Argentynie a przybyłą do Buffalo przed paru laty, dochował 
się jednego syna trojga imion, Michała Walentego Jana. 

Zygmunt Z. Kielawa. 
Wystarczy kogokolwiek na ulicy w Buffalo zapytać b „aptekarza 

· z Europy" a natychmiast wskaże aptekę ob. Z. Kielawy, pod No. 
1123 Broadway. Z tego przekonać się można, jak popui'arnym i zna
nym jest ob. Kielawa; kiedy już otrzymał przydomek, W gruncie rze

. czy bardzo usprawiedliwiony. 
I 

• Obywatel Zygmunt Zdzisław Kielawa urodził się w Galicyi, gdzie 
rodzice jego posiadali majętność ziemską, Dąbrowę, w powiecie nowo
sądeckim. Po odbyciu studyów gimnazyalnych w Nowym Sączu, ob. 
Kielawa poświęcił się :farmacyi, wstępując .na praktykę do apteki Fol
tyńskiego w Tuchowie, następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie zło~ 
żył pierwszy egzamin asystenta z postępem valde bene (bardzo do
brym). Z Krakowa przeniósł się ob. Kielawa do Lwowa dla ukończe
nia wymaganych · studyów uniwersyteckich, gdzie uzyskał po złożeniu 
egzaminów tytuł magistra :farmacyi. Wstąpiwszy do wojska jako je
dnoroczny ochotnik, w dziale sanitarnym złożył wymagany egzamin i 
zo.stał aptekarzem wojskowym. 

Po roku służby wojskowej ob. Kielawa porzucił szeregi. Szarża 
oficerska wcale go nie nęciła, gdyż :fantazya młodzieńcza pchała go 
w świat. Jeszcze na ławie szkolnej dużo czytając o Ameryce, ob. 
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Kielawa nabrał przekonania, że zdolny, z szeroką, praktyką, aptekarz, 
powinien być w niejednej osadzie polskiej w Stanach Zjednoczonych 
siłą, bardzo pożądaną,. Temperament krewki nie pozwolił długo się 
namyślać, i rzeczywiście w r. 1894 wylądował ob; Kielawa w New 
Yorku, ską,d udał się do Buffalo, gdzie zakupił aptekę, należą.cą, da
wniej do Dr. Kruga, a mieszczą.cą, się pod6wczas przy zbiegu -ulic 
Woltz i Broadway. Wys() ;,~eligencya, uprzedzaj'ą,ca grzeczność i 
dar przywiązywania do si :::\iidzi, ·pozw,~liły ob. Kielawie rozwinąć 
swą, aptekę w czasie z.a:dzi · · k:r§~;kiD1.\"', To teżjuż w lat dwa, w r. 
1896, pomyślał ob. Kiela~ . ha~ffmałieńskith'iożepił się z Pela-
gią, z domu Schoen. :i''-•\t:"f 

Jednakowoż niepochamo)"\łi~',ruchliwpść p~ paru latach kazała ob. 
Kielawie posunąć się dalej w' swiH• wędr6wce życiowej. Pomimo, że 
cieszył się znakomitem powodze~m; spr~dał ob. Kielawa swą, aptekę 
i wyjechał do South River, N. J.; gdzie osiadł między r6żnojęzyczną, 
ludnością, i tutaj r6wnież otworz'ył pierwszorzędną, aptekę. W cią,gu 
swego ęześcioletniegQ ~r5fbf.$'u, w Souji.hJ~iver, miał ob. Kielawa aż 
nadto sposobności do wpadow41łia nadmiaru swej energii. Obracając 
się w r6żnonarodowycti: ·koiaćh, Juą,iai(Ńi przez wszystkich, musiał 
w trzecim roku swego· pobytu w Sóu~li,,'Ri~er; obj!!ć urzą,d sędziego 
pokoju, kt6ry ku og6lnemu zadowo1en:i11:$1}~11il wz'<>~owo. R,ównież 
powstają.ca podówczas w South Rivęi b1}J; ;pql~a d~a, obywittelowi 
z. Kielawie sposobność do spróbowania's'wych;~fr:i~,a,~9f,~:SpQ'łepznem. 
Zorganizował zatem lub był jednym :lzałozy4iełikilku towarzystw 
w South River, a także jest jednym Z. głÓWi;!YCh :iaa;oży~ieli taip.tejszej 
parafii polskiej, kilkakrotnie jeżdtą,c do biskupa i. w imieniu deiegacyi 
polskiej z South River, prosząc.go o pozwolenie pobudc;>wania tamże 
polskiego kościoła. Po długich staraniach, usuwając zręcznie wszelkie 
przeszkody, pozwolenie budowy uzyskał i wraz z wybranym do tego 
komitetem parafialnym gorliwie zajął się wystawieniem jednej więcej 
świątyni Pańskiej, w której rozbrzmiewa pieśń i pacierz polski. 

Jednakowo.ż malaryczny klimat stanu New Jersey a szczególnie. 
okolicy South River nie służył tak ob. Kielawie jak i jego rodzinie, 
zmuszony był przeto opuścić miejscowość, gdzie wyrobił sobie wyso
kie poważanie we wszystkich kołach bez względu na narodowość. Nie 
chcą,c już w obcych miastach rozpoczynać od tworzenia sobie klienteli, 
powrócił do Buffalo, gdzie znano go już dobrze z najlepszej strony. -
Skupił zatem ob. Kielawa dwie apteki i z nich urządził jedną,, zasobną,, 
pod każdym względem wytworną,, w pięknym budy~ku pod N o. 1123 
Broadway. 

, Do „aptekarza z. Europy','. zaczęła ściągać dawna, znajoma już 
klientela, a także gromadnie odwiedzają, go nowi, bo ob. Kielawa umie 
wyrobić sobie szerokie zaufanie. · 

Z amerykańskich organizacyi ob. Kielawa jest członkiem Narodo
wego Stowarzyszenia Aptekarzy, a także cżłorikieni Stowarzyszenia 
aptekarzy powiatu Erie. . . · · '· · '· ' ' . 

Z polskicli · jest człbnkierri Zwi~zku Narodowego Pólskiego, nałe~ 
żąc do gr. 242, także członkiem Tow. Sokół, wreszcie członkiem-towa-. 
rzyśtwa gruntowego ,;Polonia Land Association':'. , , , 1. , • · 
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nr. Wincenty Beszczyński. 

,vzorem godnym naśladowania, przykładem dla setek innych, kt6-
rzy mają, dobre chęci, ale brak im wytrwałości, jest Dr. Wincenty 
Beszczyński. Podobnych sobie, kt6rzy z taką, żelazną, energią, nie 
zważając na żadne przeszkody dążyli do osiągnięcia zamierzonego celu, 
jest mało, bardzo mało w Buffalo, nawet wśr6d amerykan6w. Jeśli 

kto, to Dr. Beszczyński zaslug:uje na miano prawdziwego self made 
man, w calem znaczeniu tego określenia. Stanowisko bowiem musiał 
zdobywać w chwilach wolnych od zajęć, stanowisko poważne, wyma-

. gające pracy nad sobą niezwyklej. · 

Dr. W. Beszczyński urodził się w Kędzierzach, w Wielk. Księ
stwie Poznańskiem, roku 1873, Po śmierci ojca, kt6ry był nauczycie
lem, wyjechał wraz z matką do Ameryki w r. 1887, przybywając 
wprost <.lo Ęuffalo, gdzie już znajdowały się zamężne jego siostry. -
Niemal od pierwszych dni pobytu w Ameryce musiał Dr. Beszczyński 
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ciężko pracować, ·by zarobić na swoje i matki utrzymanie. Pomimo 
jednak tego zawsze znalazł na tyle sił i na tyle czasu, że mógł sam nad 
sobą pracować wieczorami lub nocami, ucząc się pilnie i wytrwale, zdo
bywając wiedzę kosztem zdrowia, nieraz wycieńczenia, zaparcia się 
wszystkiego, co młodzieńcowi uśmiecha się, wabi go i przyciąga. 

Po ojcu odziedziczył ob. Beszczyński silną i nieugiętą, wolę, a także 
zapamiętał rady i wskazówki. które od lat najmłodszych były drogo
wskazem i myślą przewodnią, w jego życiu. Zdany tylko na własne 
siły, nie uląkł się ogromu pracy, pod której brzemieniem upadają na
wet silne charaktery .. Wykorzystał lata młodości i dzisiaj każdy uchy
la przed nim czoła, jako człowiekiem, który o własnych silach przecho-
dzi przez swiat jako zwycięzca. . 

Inni zawdzięczają swe stanowiska opiece rodzicielskiej, wpływom 
krewnych lub znajomych, Dr. Beszczy(lski tyl),:o sam sobie, i jeśli dzi
siaj jest lekarzem, to tern lepszym, że oddaw,ą1 się studyom z zamiło
waniem tak dalekiem, że wobec żądzy wiedzy karlały wszystkie tru
dności, przeszkody dodawały tylko bodźca do tern szybszego osiągnię
cia celu. 

W roku 1895 czyli w niespełna ośm lat pobytu w Buffalo, ob. Besz
czyński pracując ciężko na utrzymanie własne i matki, potrafił jeszcze' 
tyle się wykształcić, że zdał egzamin publiczny na nauczyciela miej
skiego. Jednakowoż brak· miejsca nie pozwolił mu zająć posady. -
Dopiero w dwa lata później dostał się Dr. Beszczyński na pierwszy 
szczebel swej karyery, zostawszy asystentem pryncypała szkoły pu
blicznej No. 57. W cztery lata widzimy już ob. Beszczyńskiego na 
uiiiwersytecie buffaloskim, studyują,cego medycynę, chociaż poprze
dnio na tym samym uniwersytecie ukończył kurs pedagogiki, Nie za
niedbując swych obowiązków w szkole, pracował bez wytchnienia dalej 
nad sobą, słuchając wykładów popołudniowych a nawet wykładów wie
czornych. Gdy podczas wakacyi inni używali spoczynku, on nie wie
dząc co,jest zmęczenie, chodził na specyalny, wakacyjny kurs uniwer
sytecki.· 

Po 5letnich studyach ob. Beszczyński zdał egzamin przed lekarską, 
komisyą, uniwersytecką, w New Yorku, otrzymując dyplom. Dzisiaj 
Dr. Beszczyński. jest ogólnie poważanym i nadzwyczaj wziętym leka
rzem. Ożeniony w roku 1895 z Maryanną, z domu Leppert, dochował 
się jednego syna i jednej córki. 
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:Maryan F. Brzezicki. 
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Maryan F. Brzezicki. 
Urodzony w Zachodnich Prusach w Jabłonowie, 15go lipca 1873 

roku, w chłopięcym wieku przybył wraz z rodzicami do Ameryki, 
osiadając wraz z nimi w r. 1880 w Buffalo. 

Po ukończeniu szkoły św. Stanisława, następnie szkół wyższych, 
wstąpił na uniwersytet buffaloski, który ukończył w r. 1900, studyując 
specyalnie wydział farmaceutyczny. W rok po ukończeniu studyów 
założył ob. Brzezicki aptekę przy ul. Peckham pod No. 356, którą do 
dzisiaj znakomicie prowadzi. 

Inteligencya wrodzona_ i nabyta studyami, w zawodzie tym dopo
mogła ob. Brzezickiemu do szybkiego wybicia się i pozyskania ludzi. 
Dlatego _też w krótkim czasie aptekę swą tak urządził, że jest ona jedną 
z pierwszych na Polsce, a rozwinięte stuclyami zdolności najlepiej się 
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uwidoczniły w jej prowadzeniu, bo w paru latach wyrobiła sobie 
apteka ob. Brzezickiego jak najlepsze imię. Ściągają do niej nawet ze 
stron dalekich, gdyż wielu powiada, że tylko lekarstwo z apteki Brze
zickiego pomoże. 

Jako jednostka inteligentna," jest ob. Brzezicki nie tylko ogólnie 
szanowany, ale o jego przyjaźń i towarzystwo ubiegają się niejedni, a 
ob. Brzezicki chętnie darzy ich swem zaufaniem, rozszerzając w ten 
sposób koło swych dobrych przyjaciół. 

Już na ławie uniwersyteckiej wyróżniał się ob. Brzezicki i należał 
do najlepszych uczni. Był też członkiem licznych towarzystw studen
ckich, a nawiązane dawniej z amerykanami stosunki, do dzisiaj jak naj
lepiej utrzymuje. Osiadłszy wśród swoich, wśród których wyrósł i 
na przyszłość miał działać i pracować, od pierwszych dni zajął ob. 
Brzezicki takie stanowisko, by stać się pożytecznym i czynnym człon
kiem Polonii. Interesował się więc żywo każdą sprawą ważniejszą, 

brał udział w pracach organizacyjnych a zaznaczyć wypada, że im dht
żej zajmuje się sprawami społecznemi, tern więcej w nich nabiera za
miłowania, oddając na ten cel każdą wolniejszą chwilę. 

Z organizacyi polskich jest ob. Brzezicki członkiem Zjednoczenia 
Polsko Rzymsko Katolickiego i długoletnim członkiem to;arzystwa 
śpiewaczego ,,Moniuszko''', gdzie zajmował urzędy sekretarza finanso
wego, protokularnego, dyrektora, a w r. 1906 został tegoż towarzystwa 
prezesem. Pracuje też dla tej pięknej drużyny śpiewaczej z zamiło
waniem i star.a się, by wysoki poziom, na jakim z biegiem lat stanęło 
Tow. Śpiewu Moniuszko, dzięki pracy inteligentnych i :fachowych je
dnostek, przy ich pomocy jeszcze bardziej podnieść, by towarzystwo 
,,Moniuszko" zdobywszy już palmę pierwszeństwa jako zespół śpie
waczy, stało się także zespołem inteligencyi polskiej w Buffalo. 

Jako farmaceuta jest członkiem Alumni Association of Buffalo 
College of Pharmacy, członkiem .Betha Phi Sigma, Stanowego Stowa
rzyszenia Aptekarzy i członkiem National Association of Retail 
Druggists. 

. . 

Ożeniony w roku 1897 z Agnieszką z domu Pitass, dochował się 
obywatel Brzezicki dwóch synów i trzech córek. Lubiany na Polsce, 
jest jednym z wybitnych obywateli i pożądanym we wszystkich kołach. 

~ 
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Leon J. Nowak. 
Do nielicznej grupy inteligencyi polskiej, która na niwie polsko

amerykańskiej wyrósłszy, potrafiła zdobyć wp},ywowe stanowisko 
w społeczeństwie amerykańskiem, a pomimo tego nie zapomniała o 
swej narodowości, któriJ: z pewn!J: dumą przy każdej sposobności pod
kreśla, należy adwokat !..eon J. Nowak. Jako ośmioletni chłopak zna
lazł się ob. Nowak w Buffalo, dokąd przybyli w r. 1888 jego rodzice 
z Poznańskiego. Urodzi} się r. 1880. 

Światli rodzice, Albertowie Nowak, znając wartość nauki, młode
mu Leonowi postanowili dać o ile możności jak najszersze wykształce
nie, tern bardziej, że garnął się do ksiiJ:żek i wyróżniał się zdolnościa
mi. Po ukończeniu zatem szkoły parafialnej św. Stanisława B. i M., 
przeszedł jeszcze ob. Nowak szkolę publiczną, następnie zapisał się do 
szkoły wyższej (High School), którą chlubnie ukończył. 

W roku 1900 wyjechał ob. Nowak do Washingtonu, D. C., gdzie 
wstąpił na Columbian Uniwersytet, słuchając prawa. Niemal równo
cześnie zajmował ob. Nowak posadę klerka w washingtońskiem biurze 
cenzusowem, gdzie miał też sposobność nawiązania licznych znajomo
ści z osobami wysoko położonemi. 

W roku 1902 ob. Nowak powrócił do Buffalo i w celu ukończenia 
studyów prawniczych zapisał się na tutejszą wszechnicę, którą tego 
samego roku ukończył, otrzymując patent adwokacki. 
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Pomimo tego, że ob. Nowak w młodym wieku zdobył wpływowe 
stanowisko, - inteligencyą, znajomością wszechstronn;t stosunków i 
zdolnościami potrafił się wysoko wybić i w rzędzie adwokatów buffalo
skich zająć poczesne miejsce. Cały szereg nadzwyczaj zręcznie i zdol
nie przeprowadzonych procesów zwrócił na niego uwagę nie tylko 
ogółu ale i osób wpływowych. Dlatego też w Śąclzie buffaloskim zdo
był sobie szerokie uznanie jako dzielny i często niepokonany obrońca, 
a we wszystkich ważniejszych sprawach jak również w obradach nad 
ustawodawstwem z zakresu prawniczego w różnych instytucyach, brał 
czynny udzial. Temu też przypisać należy, że sędzia Murphy powołał 
adwokata Nowaka na swego współpracownika w zajmowaniu się nie
letniemi dziećmi w kryminałach. 

W osadzie polskiej jest adwokat Nowak osobistością lubianą i po
ważaną, tern bardziej, że chętnie spieszy z radą i pomocą w każdej 
sprawie, z punktu prawnego niejasnej a ważnej dla organizacyi lub to
warz.vstw w osadzie. Nie należy też adwokat Nowak do żadnych to
warzystw amerykańskich, ale interesuje się bardzo sprawami polskie
mi. Wystarczy wejść do biura adwo,kata Nowaka, przyglądnąć się 
bogatej bibliotece, a z całego szeregu poważnych dzieł polskich prze
konać się można, że ich właściciel żywo zajmuje się przejawami życia 
polskiego i zaznajamia się z ~iem w ciszy swego gabinetu. Z organi
zacyi i towarzystw polskich ob. Nowak jest członkiem Związku Nar. 
Pol., należąc cło Towarzystwa Kupców, następnie jest członkiem Zwią-

"" zku Śpiewaków Polskich, należąc do Polskiego Kola Śpiewackiego, a 
także jest czynnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przemysłow
wców w Buffalo. 

W roku 1905 ożenił się adwokat Nowak z Jadwigą z domu Dynie
wicz, córką znanego w Chicago sędziwego działacza a nestora polsko
amerykańskiego dziennikarstwa. 

Biuro adwokackie adwokata Nowaka, mieści się w jego pięknym 
mieszkalnym domu pod No. 801 przy Fillmore Avenue. 
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Władysław W. Nowak. 
Do grona buffaloskiej inteligencyi, chociaż chwilowo nie przeby

wający w Buffalo, należy brat adwokata Nowaka, \V"ladysław W. No
wak, z zawodu technik, inżynier-elektryk, kt6ry obecnie zajmuje bar
dzo intratną posadę w N ew Yorku, w firmie Niles-Bement-Pond Co. -
Władysław W. Nowak po ukończeniu szk6l początkowych i średnich 
w Buffalo, wstąpił na uniwersytet Cornell, zapisując się na wydział 
elektro-techniczny, kt6ry też z chlubnem postępem ukm:iczy}. Jest on 
członkiem University Club of :Brooklyn, N. Y., a biuro jego mieści 
się w Trinity Bldg. w New Yorku. Jako specyalista w swym zawo
dzie, wysyłany jest przez firmę do r6żnych miast w Stanach Zjedno
czonych, gdzie w fabrykach pod jego kierunkiem przeprowadzaną, 
bywa instalacya maszyn. Posiadając wielkie zdolności, ma wielką 
przyszłość przed sobą, i będzie chlubą osady buffaloskiej. 
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Wł. H. Zawadzki. 
Nie wiele mamy w Buffalo jednostek inteligentnych, któreby wła

sną, pracą, nad sobą, wytrwałością, niezwykłą i niejako zaparciem się 
wszystkiego przez czas niejaki, oddały się tylko samokształceniu, zdo
byciu wiedzy i umiejętności, by na tej podstawie budować swą przy
szłość. Jest to nieraz rzeczą zbyt trudną,, trzeba zwalczać przeszkody, 
iść na przebój, a tego nie każdy dokazać zdoła. 

Do tych, którzy jedynie własnej pracy zawdzięczają swe stanowi
sko, należy architekt ob. Władysław H. Zawadzki. Urodzony wpraw
dzie w Europie, w Poznaniu, roku 1872, jednakowoż w chłopięcym 
wieku przyjechał wraz z rodzicami do Ameryki, ukończywszy już 
w Europie część studyów średnich. Młodzieniec żywy, orjentujący 

się szybko, mający niezwykl,y pocią,g do pogłębiania swej wiedzy, nie 
zaniedbywał sposobności,by się kształcić. Ukończył zatem szkoły wyż
sze - następnie prywatnie się uczył u znanego w Buffalo p. Schmide
housen, dawniejszego naczelnego architekta miasta Lwowa i w krót
kim czasie zostawszy znakomitym rysownikiem, obejmował coraz to 
odpowiedzialniejsze posady u najsłynniejszych buffaloskich architek-
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t6w, poczem dostał się do1 American Bridge Comp., (amerykańskiego 
zakładu budowy most6w) a niebawem otrzymał korzystniejszą posadę 
w biurze projekcyjnem fabryk Lackawanna Steel Co., gdzie był jedną 
z sił pierwszorzędnych. 

Po sześciu latach pracy w tej olbrzymiej kompanii, ob. Zawadzki 
jako architekt na własną rękę rozpoczął budować domy i wielkie ka
mienice. Umiejętnie rozwijane zdolności, teraz dopiero mogły się uwy
datnić w całej pełni. Niebawem też ob. Zawadzki przez siebie stawia
nymi domkami zaczął upiększać polską dzielnicę, a gdy obywatelstwo 
polskie postanowiło wznieść w Buffalo wspaniały Dom Polski, wybu
dowanie go oddano jednogłośnie w ręce ob. Zawadzkiego.· Wywiązał 
się też pierwszy ten w Buffalo polak architekt ze zadania znakomicie i 
pomimo trudności finansowych, wzni6sł okazały gmach, w kt6rym gł6-
wny nacisk położył na dobro budowy i praktyczność. · 

W zniesienie tego monumentalnego gmachu rzecz naturalna jesz
cze bardziej spopularyzowało młodego architekta. Posypały się też 

zam6wienia na budynki nie tylko z granic osady polskiej w Buffalo, 
ale i z zachodniej strony miasta i okolicy. 

Do ważniejszych budynk6w, wystawionych przez ob. Zawadzkiego 
w latach ostatnich, należy piekarnia 'ob. Rodkiewicza, szkoła polska 
w Depew, N. Y. i hotel ob. Dangla. Obecnie ob. Zawadzki otrzymał 
kilka zam6wień na szkoły i kościoły, przy budowie kt6rych talent jego 
jeszcze bardziej się rozwinie, a pracy swojej niewątpliwie się nie po
wstydzi, owszem można być pewnym, przewyższy w danych granicach 
dzieła swych koleg6w. 

Do stron dobr.vch ob. Zawadzkiego jako przedsiębiorcy, należy 
skromność w wymaganiach za swą pracę. Nie myśli on się zbogacić 
odrazu, buduje więc dobrze, pięknie, trwale a tanio. 

Jako obywatel i polak jest ob. Zawadzki wybitnym działaczem spo
łecznym. Pomimo tego, że nie miał sposobności jeszcze zapoznać się 
bliżej ze swą właściwą ojczyzną, umiłował ją z tradycyi i książek, kt6- . 
re wprost pochłania w wolniejszej chwili. Pracuje więc dla tej ojczy
zny z całych sił, mając nadzieję, że przecież kiedyś do niej zawita jako 
zasłużony obywatel. 

Architekt z zawodu, chciałby swe zdolności budowlane przenieść i 
na tą cząstkę społeczeństwa polskiego, jaka osiadła w Buffalo, by pod 
przyszłość narodową osady rzucić trwałe podwaliny._ Pr6cz więc te
go, że jest członkiem wielu towarzystw polskich, a długoletnim człon
kiem Związku Nar. Pol., wraz z garstką jednako myślących stara się 
o utworzenie wielu, rozmaitego rodzaju, towarzystw i organizacyi, kt6-
reby stały się jednym z czynnik6w zachowawczych naszych tradycyi, 
zwyczaj6w i obyczaj6w. Narodowiec-demokrata w pojęciu polskiem, 
natomiast republikanin w pojęciu amerykańskiem, umie on pogodzie 
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te dwie na poz6r sprzeczne zasady i pomimo, że jest prawdziwym pa• 
tryotą polskim, umie być także i dobrym obywatelem Stan6w Zjedno
czonych. W kolach amerykańskich, w kt6rych przez długi czas nie 
tylko pracował ale i żył, z konieczności większą mając z amerykanami 
styczność, wyrobi} sobie ob. Zawadzki szacunek i przyjaźń prawdziwą. 

Ożeniony w roku 1898 z Stanisławą z domu Żydowicz, pochodzą
cą z Kruszwicy, dochował się ob. Zawadzki 2 syn6w, kt6rych wy
chowa z pewnością na polak6w i niewątpliwie przeszczepi w nich 
swe ideały. 

Takich obywateli więcej, a inaczej stałaby osada polska w Buffalo, 
innem byłoby nasze znaczenie wśr6d amerykan6w i niejedną wielką 
przysługę moglibyśmy v.ryświadczyć ojczyźnie. 

Karol Zawadzki. 
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Karol E. Zawadzki. 
U rodzony w Obornikach w W ielkiem Księstwie Poznańskiem, 

mają,c zaledwie dwa lata, przybył z rodzicami do Buffalo, gdzie ukoń
czył szkołę św. Stanisława, następnie publiczną,, w końcu uniwersytet 
buffaloski, na kt6rym studyował wydział farmaceutyczny. Po otrzy
maniu dyplomu aptekarskiego, otworzył na własną, rękę aptekę przy 
Broadway, kt6rą. w wielkiem powodzeniem przez lat 6 prowadził, po
czem wyjechał do Little Rock, Arkansas, gdzie studyuje medycynę. -
Ożeniony z Stanisławą, z domu Patrzykowską, dochował się syna i 
c6rki. · 

Domy pani Patrzykowskiej, z których w jednym mieśći się 
apteka Z. Z. Kielawy, aw drugim skład hurtowny win 

i wódek zięcia właścicielki, ob. · J. W onchnickiego. 
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Piótr B. Smokowski. 
Niemal każdy z polak6w, kt6rzy 

zdobyli jakie stanowisko, musiał wie- · 
le nad sobą pracować, wiele przejść 
chwil przykrych, gorzki9h doznać 
zawod6w, nim wreszcie zdobywszy 
patent, m6gł spokojniej cokolwiek 
spoglądać w przyszłość. Nie łatwiej 
szło z początku i adwokatowi Smo
kowskiemu, nim sobie byt zapewnił. 
Urodzony w miejscowości Wit6wka, 
w gub. Suwalskiej, Kr6lestwo Pol
skie, roku 1880, w młodym wieku, 
bo lat 15 liczą.c, przybył do Ameryki, 
osiadając najpierw w Pennsylvanii. 

Z E:1ropy wyjechał ob. Smokowski w r. 1895, w rokpo śmierci 
ojca. Ukończywszy w Kr6lestwie szkoły początkowe i część study6w 
średnich, wyjechał do Ameryki w tej myśli, ŻB tu łatwiej zdobędzie 
sobie stanowisko. Dopiero osiadłszy w Pennsylvanii, zrozumiał ob. 
Smokowski, jakie trudności piętrzą się dla każdego, kto na obczyźnie 
chce dorabiać się chleba. Z młodzieńczą jednak energią pokonywując 
przeszkody, wyjechał ob. Smokowski do J3uffalo, gdzie przez pewien 
czas uczył się prywatnie, p6źniej wstąpił do St, Joseph's College 
w Buffalo, następnie przeni6sł się na wyższy kurs akademicki do Sus
pension Bridge, N. Y., skąd po roku powr6cił do Buffalo i wstąpił na 
tutejszy uniwersytet, oddając się studyom prawniczym. W roku 1902 
ob. Smokowski otrzymał patent adwokacki, i odtąd też pracuje samo
dzielnie jako adwokat po wszystkich sądach, przeprowadza nieraz tru
dne proci:isy jużto jako obrońca jużto jako oskarżyciel. 

W polityce ob. Smokowski bierze wybitny udział, będąc zwolen
nikiem partyi republikańskiej. Ze strony też tej partyi kilkakrotnie 
stawał jako kandydat na posła do legislatury, ale przewaga partyi de
mokratycznej na Polsce zwycięstwo utrudniała. Dlatego też adwokat 
Smokowski widząc, że rozdział partyjny nic dobrego polakom przy
nieść nie może, postanowił razam z innymi dobrze myślącymi zająć się 

· utworzeniem bezpartyjnego Klubu Polskiego, kt6ry nie bojkotują.c · 
żadnej partyi, gł6wnie interesy polak6w jako obywateli Stan6w Zjedn. 
miałby _na oku. W ten spos6b nie sprzeniewierzając się swej partyi, 
każdy polak czy to republikanin czy to demokrata, niezależny czy so
cyalista, m6głby być członkiem klubu polskiego, bo prawdziwym oby
watelom powinno więcej zależeć nad dobrem kraju i dobrem swojem i 
wsp6łobywateli niż nad dobiem obozu, partyi lub jakiejś tam frakcyi. 

Z amerykańskich stowarzyszeń. ob. Smokowski jest członkiem 
Alumn6w kolegium św. J6zefa, z polskich członkiem 'Związku N. P., 
należąc do grupy 164, Towarzystwa Kosynier6w Kościuszki. 

Biuro adwokackie ob. Smokowskiego mieści się w Domu Polskim 
pok6j No. 2. 
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Wincenty Buczkowski. 
Jedynym polskim abstraktorem w Buf

falo, jest ob. Wincenty Buczkowski, - ' 

Urodził się on 14go stycznia 1875 roku, 

w Gorzuchowie, w W. Ks. Poznańskiem. 

W r. 1879, mając zaledwie lat 4, przybył 

z rodzicami do Ameryki, osiadając w Buf

falo. Po ukończeniu szk6ł objął miejsce 

pomocnika p6źniej klerka w biurze nota

ryalnem ob. Jak6ba Johnsona, gdzie pra

cował przez lat siedm z rzędu. 

W roku 1893 ob. Buczkowski jako polak otrzymał posadę abstrak
tora w biurze hipotecznem w ratuszu buffaloskim (City Hall) u firmy 
Erie Co. Guaranteed Search Co., a teraźniejszej Buffalo Abstract & 
Ti tle Co., na kt6rem to stanowisku pozostaje dotychczas, przynosząc 
chlubę i zaszczyt osadzie polskiej, gdyż na 80 tysięcy polak6w, ob. 
Buczkowski jest jedynym reprezentantem polakiem w tym zawodzie. 

Chociaż od lat najmłodszych wychowany w Ameryce, ob. Bucz
kowski pozostał polakiem, z czego przy każdej sposobności szczyci się 
wśr6d amery kan6w. Co ob. Buczkowski wypowiada słowem, potwier
dza i czynem, biorąc żywy udział w życiu tutejszej Polonii, pracując 
po towarzystwach, organizacyach, sp6lkach itd. 

W towarzystwie dramatycznem imienia Adama Mickiewicza ob. 
Buczkowski wielkie położył zasługi, jużto jako długoletni prezes tego 
towarzystwa, jużto jako przewodniczący dyrektór6w,- a zawsze jeden 
z najczynniejszych członk6w. I dzisiaj, jeśli „Mickiewicze" rozpo
rządzają, kapitałem i piękną, majętnością, nieruchomą, jak r6wnież za
sobnemi aparatami scenicznemi, to część tego dorobku zawdzięczają, 
skrzętnym zabiegom i wytrwalej pracy ob. Buczkowskiego i tych, kt6-
rzy się około niego skupili. Godność prezesa dyrektor6w Tow. Dra
matycznego im. Adama Mickiewicza do dzisiaj ob. Buczkowski pia
stuje i dalej stara się o jego jak największy rozw6j, tembardziej, że 
tego Towarzystwa był jednym z założycieli. 

Pr6cz tego ob. Buczkowski jest członkiem Zjednoczenia Pol. Rz. 
Kat., należąc do towarzystwa św. Jerzego No. 203, gdzie jest wice
prezesem. R6wnież ob. Buczkowski jest prezesem towarzystwa grun
towego „Polonia Land Association", kt6re jak najlepiej się rozwija, 
coraz większe zataczając koło działalności handlowej. 

Przez og6ł Polonii buffaloskiej, ob. Buczkowski jest osobistością, 
lubianą,, choćby z tego względu, że chętnie udziela rady i pom~cy in
teresowanym, jeśli się znajdą, w magistracie w jakiejkolwiek sprawie i 
:l:e czyni to zupełnie bezinteresownie. 
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W godzinach wolnych od zajęć urzędowych, ob. Buczkowski pro
wadzi biuro notaryalne i asekuracyjne pod N o. 192 Wilson ul., a spe
cyalnością jego jest wyrabianie i przeglądanie podszukiwań hipotecz
nych, czyli abstrakt6w. Zawsze usłużny i towarzyski, ob. Buczko
wski ma liczną klientelę, kt6rą obsługuje sumiennie i rzetelnie a tern 
samem przywiązuje do siebie. Zdobył sobie też poważanie, czego do
wodem, że w tylu towarzystwach zajmuje wybitne urzędy. 

W roku 1905 ob. Buczkowski ożenił się z Agnieszką z domu 
Kujawą. 

~~ 

Wojciech B. Kowal. 
Do szeregu tych, kt6rzy tylko niezmordowanej pracy nad sobą, 

energii i wytrwalo3ci zawdzięczają zajmowaną, przez siebie pozycyę, 
należy obywatel Wojciech Bernard Kowal. Pewne zadowolenie czuje 
się, slysz!!,c opowiadanie tych ludzi, którzy idą,c po grudzie życiowe.i, 
kalecząc sobie nogi, przecież nie upadli, alB pełni otuchy w przyszłość, 
hartu ducha i żelaznej woli, szli przebojem z tą, pewnością, że przecież 

wcześniej czy p6źniej do celu dojść muszą. , 

Ob. Kowal urodził się w miejscowości Siemianowice, na G6rnym 
Śląsku, w roku 1877, gdzie odbył początkowe nauki, poczem udał się 
do Krakowa, gdzie wstą,pil do seminaryum O. O. Misyonarzy. Z Kra
kowa przeni6sł się ob. Kowal do prywatnego zakładu profesora Semel 
w Laura Hucie, p6źniej był w gimnazyum niemieckiem w Katowicach, 
skąd się udał do Rzymu na filozofig. Po dwu latach pobytu w Rzymie, 
wstąpił na teologię ~ Luvanium w ~elgii. Nie mając jednakowoż po
wołania do stanu duchownego, wbrew woli ojca zapisał się na wykłady 
akademii browarsko-chemicznej w W orrns nad Renem, skąd napowr6t 
powr6cił na teologię do Insbruka w Tyrolu, gdzie r6wnocześnie pr6cz 
teologii słuchał wyklad6w filologicznych jako nadzwyczajny słuchacz. 

Z Insbruka udał się ob. Kowal do Ameryki, gdzie początkowo 
pracował ciężko jako farmer w Smithtown na Long Island. Sprzy
krzywszy sobie tę pracę na roli, wstąpił do regularnej armii Stan6w 
Zjednoczonych, kompanii C, 5tego pułku artyleryi, stacyonowanego 
w Fort Hamilton w New Yorku. Opuściwszy szeregi wojskowe, przy
był w roku 1901 do Buffalo, gdzie otrzymał posadę nauczyciela w pa
rafii św. Stanisława B. i M., kt6rą zajmował przez lat 5, wieczorami 
•ucząc się farmacelogii. Złożywszy egzamin stanowy na aptekarza, 
otworzył własną aptekę najpierw przy ul. Clinton, pod No. 1841, a 
następnie przeni6sł się na Broadway pod No. 1401, w parafii św. Jana 
Kantego, gdzie do dzisiaj z powodzeniem ją prowadzi. Praca zawodo
wa nad sobą nie przeszkadzała obywatelowi :iłował oddawania się z za
miłowaniem literaturze. Jest jednym ze zdolnych pisarzy-dramatur-
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Wojciech B. Kowal. 
g6w na niwie polsko-amerykańskiej, a jego wiersze w formie i przewo
dniej myśli udatne, rozszerzają się po osadach polskich, publikowane 
przez dzienniki i tygodniki polskie. Z sztuk teatralnych do najlep
szych jego utwor6w scenicznych należą „Jerozolima" czyli Męka 
Pańska i „Bolesław Śmiały". Pierwszą wystawiło dwukrotnie z wiel
kiem powodzeniem Tow. Moniuszko, drugą Grupa Kujawska, Związ
ku Narodowego Polskiego. 

Obecnie ob. Kowal pracuje nad sztuką „Władysław JagieUo i 
Kr6lowa Jadwiga·' czyli „Nawr6cenie Litwy", kt6ra niebawem ukaże 
się na deskach teatralnych. 

W roku 1905, 23 listopada ob. Kowal wstąpił w związki małżeń
skie z Maryą Jadwigą, z domu Mikulską. 
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Józef ·w ojtkowski. 
Do szeregu polaków urodzonych już 

w Ameryce, a pomimo zajmowania pu
blicznego urzędu żywo zajmujących się 

sprawami polskiemi, należy ob. Józef 
Wojtkowski. U rodzi.I: się on w Buffalo, 
N. Y., 28go lutego 1874 roku, jest wycho
wańcem szkoły św. Stanisława a następnie 
by.I: uczniem kolegium Canisiusza w Buf
falo. 

Już jako uczeń ob. Wojtkowski gorli
wie zajmował się polityką i w ciągu kilku 
lat potrafił wyrobić sobie znaczniejsze 

wpływy. Jednakowoż więcej ob. Wojtkowski zajmował się podów
czas ruchem w towarzystwach polskich i dzielnie dopomagał do rozwo
ju Kółka Dramatycznego imienia Adama Mickiewicza, którego to to
warzystwa by.I: wice-prezesem i dyrektorem przez lat kilka. 

Więcej uwagi poświęcił ob. Wojtkowski polityce, gdy zostaJ peł
noletnim obywatelem, Zaczął podówczas pracować w biurze ob. Gór
skiego, gdzie spędził lat 8. To też z roku na rok wpływy jego w par
tyi coraz większe miały znaczenie, tembardziej, że wśród swych roda
ków ob. Wojtkowski cieszył się wzięciem, To też były biskup buffa
loski ,T. E. Quigley, mianował go w roku 1901 sekretarzem Polskiego 
Cmtmtarza na Pine Hill, który to urząd do dzisiaj jak najlepiej ku 
ogólnemu zadowoleniu sprawuje. _ 

W roku 1904tym ob. Wojtkowski otrzymał urząd inspektora 
w departamencie Robót Publicznych, a wywiązuje się doskonale ze 
swych obowiązków. 

Zajęcia urzędowe nie przeszkadzają ob. Wojtkowskiemu dalej pra
cować w towarzystwie Mickiewiczów, którego jest jednym z najgorli
wszych członków. Pewne zadowolenie ma się w duszy, gdy polak 
zrodzony na obczyźnie tyle ma świadomości o obowiązkach względem 
ojczyzny swych ojców, co ob. Wojtkowski. Jest on wszędzie gdzie wy
maga tego potrzeba, pracuje chętnie, a lubiany jest tak przez swoich 
jak i amerykanów. Widząc ogromną korzyść, jaką osada polska od
nosi z dobrej sceny, stara się ze wszelkich sił razem z gronem współ
członków towarzystwa dramatycznego, by zespół sceniczny wydosko
nalić i by w niedalekiej przyszłości dopiąć celu, jakie sobie towarzy
stwo Dramatyczne Im. A. Mickiewicza zakreśliło, a mianowicj_e, by 
powstał z łona tego towarzystwa stały teatr polski w Buffalo. 

Z innych organizacyi polskich jest ob. Wojtkowski członkiem 
Zjednoczenia P. R. K., należąc do Tow. św. Jerzego No. 203. 

W r. 1900 ożenił się ob. Wojtkowski z Anastazyą z domu Mrow 
czyńską. Obecnie mieszka pod No. 634 Fillmore Ave. 
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.Antoni Henryk Monczyński. 
Młodym ale bardzo ruchliwym i lubianym w szerokich kołach po

litykiem jest ob. Antoni Henryk Monczyński. U rodzony w Buffalo 
z Jana i Franciszki Monczy:uskich, młody Antoni uczęszczał najpierw 
do szkoły parafialnej św. Wojciecha, poczem wstą,pił do szkoły pu
blicznej No. 24, a następnie zapisał się do Central High School.. 

Opuściwszy szkołę wyższą,, ob. A. H. Monczyński pracował 

w warsztatach kolei Central, a po trzech miesią,cach przeniósł się do 
zakładów kolei Erie. 

Już po ukończeniu szkól, pomimo niepełnoletności, ob. Monczyń
ski zajmował się polityką,, w której wykazywał wiele znajomości i 
zręczności. Dlatego też zaledwie stał się pełnoletnim obywatelem, 
ob. Monczyński wybrany został ogromną, większością, głosów general
nym komitemanem, a pod koniec roku mają,c wielkie wpływy w partyi 
i w wardzie lltej wzięcie, obrany został pomocnikiem szeryfa, który 
to urzą,d do dzisiaj jak najlepiej sprawuje. 
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Energiczny, zawsze wesoły, towarzyski i uprzejmy ob. Monczyń
ski coraz większe zjednywa sobie koło przyjaciół, a jego obecne stano
wisko w polityce jest dopiero pierwszym szczeblem i nie W:J:tpimy, że 
już w przyszłych wyborach zobaczymy go na wyższym urzędzie, czego 
mu tylko życzyć możemy, gdyż jest szczerym i dobrym druhem a ser
decznym przyjacielem każdego. 

Prócz zajmowania się polityką,, ob. Monczyński jest także dobrym 
handlowcem. Od paru lat prowadzi hurtowny skład drzewa, węgla i 
lodu pod No. 116 Rother Ave., gJzie też mieszka. 

Ożeniony w roku 1902 z Natalią, z domu Gliszczyńskth ob. Mon
czyński dochował się córki Eugenii. 

Z organizacyi polskich ob. Monczyński jest członkiem Zwią,zku 
Nar. Pol., członkiem Unii Polskiej w Ameryce, Tow. Serca Jezus No. 
187, a także jest członkiem Sokoła N o. 6. będą,c dzielnym sportowcem 
pod każdym względem. 

Michał Dominik Barczykowski. 
(Patrz strona 84) 

134 



Józef S. Urbański. 
W szeregach inteligencyi buffaloskiej ob. Urbański poczesne zaj

muje mieJsce. Urodzony w Tarnowie, w Galicyi, w roku 1865, ukoń
czył studya gimnazyalne w tamtejszem gimnazyum, poczem zapisał się 
na prawo w Krakowie, kończąc równocześnie akademię handlową. -
Po przybyciu do Ameryki, osiedlił się początkowo w Philadelphii, 
później Chicago, wreszcie Buffalo, gdzie początkowo pełnił obowiązki 
nauczyciela w parafii św. Stanisława. 

W roku 1899, zdawszy egzamin służby cywilnej, otrzymał posadę 
inspektora robót publicznych, którą do dzisiaj zajmuje. 

Prócz tego od lat prowadzi biuro realne i asekuracyjne, przepro
wadza sprawy sądowe, wojskowe i notaryalne jako notaryusz z pie
częcią. Załatwia wszelkie sprawy dotyczące spadków, sporządza kon
trakty kupna i sprzedaży, pełnomocnitwa w języku polskim, niemiec
kim i rosyjskim, ułatwia wizowanie paszportów wojskowych, sprzedaje 
szyfkarty. na wszystkie linie okrętowe, ubezpiecza domy i meble od· 
ognia, a jako koncepista adwokacki wszelkie sprawy sądowe przepro
wadza z korzyścią dla klientów. Do ofisu jego pod No. 986 Sycamore 
ul. nar. Woltz Ave., przybywają ludzie nawet z okolicy, gdyż wszyst
ko czego się podejmie, załatwia ku zadowoleniu ogólnemu. Sprzedaje 
także domy w każdem korzystnem miejscu, a także loty i farmy po 
cenach przystępnych. 
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Marceli M. Proncik. 

Urodzony w Krynicy, w Galicyi, do Ameryki przybył w r. 1891 i 
osiedlił się początkowo w Nanticoke, Pa. p6źniej wyjechał do Indian 
Territory, pracując ciężko w kopalniach węgla, następnie do St. 
Louis, w końcu do Detroit, pracując tam w karszapie, nareszcie do 
Buffalo, gdzie pracował przy czem się nadarzyło, będąc zdania, że 
praca jakakolwiek nie plami. 

Wolne chwile poświęcał ob. Proncik pracy nad sobą, kształcąc się 
wieczorami w mechanice artystycznej, a mając pociąg i zamiłowanie 
w okulistyce, oddal się całkowicie study om. optycznym i w końcu w r. 
1904 przygotował się do egzaminu na doktora wiedzy optycznej, zdając 
go chlubnie i otrzymując dyplom jako jeden z najzdolniejszych ucz
ni6w z kolegium optycznego w South Bend, Ind. (The South Bend 
College of Optics). 

Od 10 lat prowadzi ob. Proncik interes przy Broadway, Nr. 1070, 
kt6rego nie porzucił, zostając doktorem optyki,ale owszem rozszerzył 
i udoskonali}. Wśr6d polonii tutejszej, ob. Proncik jest szeroko zna
nym i lubianym obywatelem, jest członkiem Czytelni Polskiej od lat 
14, był prezesem dyrektorów Czytelni, jest członkiem Tow. Śpiewu 
,,Polskie Koło Śpiewackie" i wielu innych organizacyj. 

Jest jednym z najczynnniejszych członk6w tutejszego ruchu spo
łecznego, wszędzie dokładając swych starań i wplyw6w, by przyczynić 
się do wszystkiego, co może tutejszą osadę podnieść tak względem eko
nomicznym - będąc członkiem Stow. Kupc6w Polskich, jak i narodo
wym - pracując wytrwale w tym kierunku przy każdej nadarzającej 
się sposobności. 
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·Józef Jankowski. 
Do wybitnych i wielkich przemysłowców polskich należy znany 

w Buffalo, a poważany i lubiany na Polsce ob. J. Jankowski, jeden 
z najstarszych osadników polskich w Buffalo. Jako fabrykant cygar 
w szczególności, a wogóle fabrykant-polak, jest ob. Jankowski najstar
szym przemysłowcem polskim, prowadzą,cym swą, fabrykę z górą, od 
lat 22,' w cią,gu lat rozszerzają,c ją, bardzo i udoskonalają,c dobroć swych 
wyrobów do prawdziwych specyalności, rozschwytywanych nawet 
w pierwszorzędnych hotelach i restauracyach amerykańskich. 

Ob. Józef Jankowski urodził się w Swimpowie. w Wiel. Księstwie 
Poznańskiem, lgo listopada roku 186lgo. Jako 11 letni chłopak przy
był z rodzicami do Ameryki 30go kwietnia 1873 roku, osiadajac wraz 
z niemi w Buffalo, gdzie, nim doszedł do lat, w których wolno mu było 
oddać się pracy zawodowej, uczył się w szkołach angielskich, by do
pełnić wiedzy, jakiej już począ,tki nabył w szkołach poznańskich. 

W roku 1876 ob. Jankowski rozpoczą,ł pracować jako cygarnik, a 
mając wielkie zamiłowanie w tym zawodzie, w paru latach wyspecya
lizował się tak dalece, że był jednym z najlepszych pracowników, a fa
brykanci cygar znając jego umiejętność w wyrabianiu specyalności, 
nawzajem go sobie wydzierali. 

Pracując przez lat 8 po pierwszorzędnych fabrykach cygar, ożenił 
się ob. Jankowski z Jadwigą, z domu Śliwińską, w roku 1884. Ta 
zmiana w życiu ob. Jankowskiego zmieniła także i jego plany na 
przyszłość. · Mają,c sporą, sumkę zaoszczędzonych pieniędzy, a przy 
boku energiczną,, pracowitą, i zapobiegliwą, żonę, postanowił ob. Jan
kowski otworzyć na własną, rękę fabrykę cygar, tern bardziej, że zna
ny był nie tylko na wschodniej ale i na zachodniej stronie miasta z jak 
najlepszej strony. Popracował zatem rok jeszcze u amerykanów, a 
z wiosną,, lgo maja roku 1885 założył pierwszą, podówczas fabrykę cy
gar na Polsce, przy ulicy Detroit. 

Dobre wyroby ob. Jankowskiego szybko znalazły sobie odbyt i 
zaczęły z osady polskiej rugować cygara niemieckie i żydowskie. -
Już w trzy lata ob. Jankowski przeniósł się na obszerniejsze i wygo
dniejsze miejsce, do własnego domu przy ulicy Townsend, ale wzmo
żony ruch, rozszerzanie fabryki, coraz bardziej rosną,ce hurtowne za
mówienia zmusiły ob. Jankowskiego do pomyślenia nad czemś jeszcze 
większem, by można było podołać popytowi na jego wyroby. Dlatego 
też. zakupił ob. Jankowski piękny narożnik przy Fillmore Avenue i 
Lovejoy ul. i na nim w roku 1893 wzniósł obszerny budynek, służący 

z frontu na sklep, na piętrze jako mieszkanie, a w tyle na składy ty
toni i na fabrykę. Specyalny ten budynek dopiero dopomógł ob. Jan
kowskiemu do rozwinięcia swych sił nie tylko jako fabrykant ale i ja
ko pierwszej klasy handlowie<;. 

Znając doskonale st.osunki krajowe, pomijał pośredników i na wła
sną, rękę sprowadzał wprost od producentów wielkie zapasy liścia ty
tuniowego, a będąc znowu specyalistą, w swym zawodzie i znawcą, gas 
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Józef Jankowski. 
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tunków tytuniowych, sprowadzał tylko przednie i najlepsze liście, 
z których wyrabiał cygara tak dobre, że szybko zdobyły sobie jak naj
lepszą markę. 

W krótkim czasie fabryka obywatela Ja.nkowskiego stała się po
ważnym zakładem, ubiegającym się o lepsze z fabrykami amerykań
skiemi. Wyroby ob. Jankowskiego zdobyły sobie powszechne prawo 
obywatelstwa we wszystkich polskich handlach, nie tylko dlatego, że 
są to wyroby polskie, ale i dlatego, że stosunkowo do ceny przewyż
szają dobrocią. cygara innonarodowców. Amerykanie także zasmako
wali w cygarach ob. Jankowskiego i dzisiaj nabyć je można w pierw
szorzędnych handlach na Main ul., w hotelach jak Lafayette, Ellicott 
Square itd. · 

Do. specyalności ob. Jankowskiego należą cygara: ,,Yaritta" i 
„J. J. Best", w cenie lOcio centowej nie mające konkurencyi, a także 
powszechnie są palone i lubiane.cygara „Moniuszko", ,,Liberty", 
,,Sobieski", ,,Pony", ,,Yellow Kid", ,,Silver Peg", ,,Pułaski'.' i inne. 

Dzisiaj fabryka cygar ob. Jankowskiego jest znaną nie tylko 
w Buffalo ale i okolicy, a. nawet rozchodzą się wyroby ob„ Janko
wskiego do miast dalszych w wielkiej ilości. 

W zakładzie ob. Jankowskiego pracuje od 40 do 50 ludzi, a co 
rok niemal zastęp ten o kilkanaście ~racowników się zwiększa, gdyż. 
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Skład cygar ob. Jankowskiego i część jego pracowników. 

odbyt się wzmaga, coraz więcej palaczy żąda w handlach cygar ob. 
Jankowskiego. 

W życiu osady polskiej ob. Jankowski ~iemal od samego początku 
pobytu w Buffalo, brał czynny udział na równi ze swą żoną Jadwigą, 
która jest gorliwą pracowniczką na niwie społecznej. Jest więc człon
kiem licznych towarzystw polskich, przykładał swej ręki i pomagał 
swym wpływem w każdej ważnej sprawie, starając się zawsze odpowie
dzieć godnie obowiązkom, jakie na niego spadały. Zdobył sobie też 
ogólny szacunek i wzięcie. 

Z organizacyi polskich ob. Jankowski jest człon'kiem Związku 
Narodowego Polskiego, należąc do towarzystwa Rzemieślników grupa 
168, której był jednym z założycieli. Jest także członkiem Zjednocze
nia Pol. Rzym. Kat., należąc do towarzystwa św. Antoniego Padew
skiego N o. 208, gdzie jest kasyerem od lat 9 z rzędu i członkiem Unii 
Polskiej w Ameryce, należąc do numeru 33go. Prócz tych jest człon
kiem Związku Śpiewaków Polskich, należąc do Polskiego Kola Śpie
wackiego i członkiem Związku Sokołów, należąc do Sokola buffaloskie
go No. 6. Niemal od założenia grupy polskiej jest ob. Jankowski 
członkiem organizacyi amerykańskiej C. M. B. A., należąc do pol
skiego oddziału tego stowar~yszenia, No. 203, w parafii Przemienienia 
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Pańskiego, w którem to towarzystwie także od lat 10 jest obywatel 
Jankowski kasyerem. 

Z luźnych towarzystw polskich ob. Jankowski jest członkiem to
warzystwa ,;Moniuszko", tow. św. Stanisława i Stowarzyszenia Wza
jemnej Pomocy. w· chorobie. Będąc przemysłowcem ob. Jankowski 
niejednokrotnie starał się, by i osada polska uniezależniała się od inno
narodowców, stwarzając sobie własny przemysł i handel. Dlatego 
chętnie popierał wszelkie w tym kierunku wysiłki, widząc w tern ko
rzyść ogólną. Z takich towarzystw ob. Jankowski jest członkiem Sto
warzyszenia Przemysłowców Polskich, Stowarzyszenia Kupców Pol
skich, gdzie jest kasyerem i towarzystwa gruntowego , ,Polonia Land 
Association", gdzie zajmuje godność trustysa. 

Jako przemysłowiec ob. Jankowski jest przykładem pracowitości 
i sumienności zawodowej i temu też zawdzięcza, że przy pomocy swej 
również niestrudzonej i zapobiegliwej żony dorob1l się znacznego ma
jąteczku. Dochował się ob. Jankowski 4 synów: ,Józefa, Edmunda, 
I.eona i Hieronima i również czterech córek: Cecylii, Anny, Jadwigi 
i Florentyny. 

Antoni Greczkowski. 
Urodzony w miejscowości Kaźmierz w Wielkiem Ks. Poznań

skiem r. 1870, przybył do Ameryki w roku 1891 wprost do Buffalo, 
gdzie początkowo pracował w różnych zawodach. Będąc młodym, sil
nym i skorym do pracy nie zważał na przeszkody, ale ciągle tylko 
myślał o tern, by odłożywszy sobie jakiś fundusik, zacząć następnie 
z nim interes na własną rękę. 

Po paru latach założył ob. Greczkowski małą, grosernię, ale przy 
pracy usilnej i przy pomocy swej żony, powiększał ją z roku na rok, 
tembardziej, że umiąc żyć z ludźmi, potrafił sobie wyrobić licznych 
odbiorców. 

Dzisiaj po '10 niemal latach, jako handlowiec, ob. Greczkowski ma 
bogato zaopatrzony skład korzenny i wszelkich artykułów żywności, 
ciesząc się wzięciem u obywatelstwa, a przyjaźnią u sąsiadów. 

Ożeniony w r. 1893 z Maryanną z domu Gramza, dochował się 2 
synów Franciszka i Władysława i jednej córki Władysławy. 
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Stanisław K. Lipowicz 
Ur. w Studzińcu, W. Ks. Poznań., w roku 1865, do Ameryki przybył 
wraz z rodzicami w roku 1885 wprost do Buffalo, gdzie pracował po
ooątkowo w r6żnych zawodach a w lat 5 założył na własną rękę gro
sernię przy ul. Peckham i Townsend. Energiczny młodzieniec, kt6ry 
już w samych początkach torowania sobie drogi przez świat posta
nowił zdziałać coś większego, od pierwszych dni pracy na własną rękę 
dawał dowody wielkiego talentu przedsiębiorczości, kt6ry p6źniej tak 
znakomicie się rozwinął. 

W przemyśle i handlu polacy buffaloscy długi czas nie brali wię
. kszego udziału. Złożyło się na to powod6w wiele, a szczeg6lnie wro
dzone uprzedzenie, kt6re w ciągu. wiek6w tak się zakorzeniło w naro
dzie polskim, że uważano za coś ubliżającego zajmowanie się przemy
słem lub kupiectwem choćby i na większą skalę. 

Jak wiadomo og6lnie, Polska była krajem rolniczym, i na tern też 
opierało się jej olbrzymie bogactwo naturalne, nie sztuczne, Żyzne 
zagony tyle dostarczały plon6w, że pr6cz wyżywienia kraju, Polska 
była jeszcze spichrzem Europ,y. Przez wieki dobrobytr6sł, i pomimo 
wojen, pomimo najrozmaitszych klęsk zamożność była tak wielka, że 
słusznie nazwano te czasy okresem złotym, wowczas bowiem nawet 
kmieć polski miał za pasem dukaty, nie wiedział co to jest gl6d lub 
niedostatek. 

Z biegiem lat stosunki zaczęły się zmieniać. Gdy Polsce zadano 
straszliwy cios, dopuszczając się na niej rozb6jniczego rozbioru, po raz 
pierwszy w Polsce dowiedziano się o głodnych tłumach, bo rządy za
borcze co było do wzięcia, zabrały, ogołacając ziemie polskie ze wszyst
kiego, biorąc nawet to, co do życia narodu jest niezbędne, to znaczy 
możność polepszenia sobie bytu. 

·Jak za dawniejszych złotych czas6w żadna znaczniejsza rodzina 
polska nie zajmowała się handlem lub przemysłem, pozostawiając te 
gałęzie .dorobku żydom i przybyszom z obcych kraj6w, gdyż rola wy
starczającem była bogactwem, tak z utraceniem wolności, polacy 
w przemyśle i handlu musieli szukać ratunku. To też gdy za czas6w 
Napoleona powstało Księstwo Warszawskie, ministrowie polscy, a 
zwłaszcza książę Drucki-Lubecki jako minister handlu, dokładał wszyst
kich starań, by Polskę uprzemysłowić. Ówczesny rząd polski nie ża
łował grosza, sprowadzał fachowych robotnik6w, zakładał fabryki, by 
tylko kraj podnieść. Jednakowoż z upadkiem Napoleona i Księstwo 
Warszawskie upadło, a stworzone przez cara Alexandra Kr6lestwo 
Polskie w dzisiejszych terytoryalnych granicach, miało już skrępowa
ne ręce i rozpoczętego dzieła uprzemysłowienia kraju nie mogło w ca
łości przeprowadzi6. Tymczasem nastały powstania, jedno w 1831 ro
ku, drugie w 1863 i te podkopały w zupełności dobrobyt. M6wimy 
tu jedynie o Kr6lestwie Polskiem, jako o najgl6wnie · szej i największej 
części Polski, gdyż zab6r austryacki, przezwany Galicyą i zab6r pru
ski inne i bodaj jeszcze cięższe przechodziły koleje. 
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Hurtowne składy ob. Lipowicza przy Broadway, widziane 
z lotu ptaka. · 

Otóż Królestwo po powstaniach zwróciło główną swą uwagę na 
przemys:l i handel, rząd rosyjski odebrał bowiem polakom wszystkie 
inne sposoby do życia. Podwaliny miłośników przemysłu z czasów 
Księstwa Warszawskiego i Kongresówki pozostały; na nich zatem . 

· szybko wzrastał. dorobek narodowo-ekononomiczny. Miasta zaczęły 
rość jak ńa drożdżach i naprzyklad Łódź, która przed parudziesięciu 
laty była wsią, dzisiaj jest jednem z najbardziej przemysłowych miast 

ina świecie i l1czy przeszło 300 tysięcy mieszkańców. Przemysf w Kró
lestwie rozwinął się olbrzymio, że zalał w kÓricu Rosyę, a nawet Sy
beryę i sięgnął Chin. Nie pomogły prawa wyjątkowe i szatańsko ob
myślane przez rząd rosyjski taryfy kolejowe, przemysł i handel polski 
rósł, olbrzymiał, wreszcie przeistoczył się w potężny zalew, który po
ważnie zagroził Rosyi, a Królestwu zwiastował lepsze czasy. 

Królestwo było jednak w innych warunkach od reszty.zaborów 
polskich, miało jak wyżej wspomnieliśmy silne podwaliny przemysło
we, miało zastęp wykształconych pracowników w każdym zawodzie, 
nic więc dziwnego, że z napływem kapitałów obcych, podniosfo się 
szybko i potrafiło w krótkim czasie wyodrębnić się należycie. Cho
ciaż obecnie Królestwo przechodzi ciężkie czasy, wojna bowiem z Ja
ponią jak również dwuletnie ruchy rewolucyjne tak w Rosyi jak i Pol
sce sparaliżowały zupełnie ruch fabryczny tak dalece, że wiele firm 
upadło, jest to okres przejściowy, który minie z chwilą zmiany stosun
ków politycznych. 

Krótki ten rzut oka na przemysł w Królestwie zamieściliśmy dla
tego, by tern bardziej uwydatnić różnice i trudne warunki, w jakich 
znalazło się wychodźtwo polskie w Ameryce. Pisaliśmy już o tern, że 
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Rezydencya ob. Lipowicza przy ulicy Peckham. 

początkowo emigrował do Ameryki tylko włościanin polski, borze
mieślnik, przemysłowiec lub handlowiec pozostawał w kraju, miał tam 
bowiem dosyć zatrudnienia i zarobku. Włościanin polski w przewa
żnej części nie przywi6zł ze sobą do Ameryki nic więcej ponad silnych 
rąk dwoje, i chęci do pracy. Wyszedłszy z roli, nie miał pojęcia o 
niczem, a tern bardziej o handlu i przemyśle w kraju obcym, kt6ry 
musiał dopiero poznawać. Dlatego też emigracya polska musiała za
znajomić się z wielu dziedzinami pracy, musiała w końcu zdobyć grosz, 
zanim mogla się rzucić na cośkolwiek, l!ez obawy bankructwa: Z tych 
powod6w handel i przemysł polski po osadach w Stanach Zjednoczo
nych p6źno się rozwinął a właściwie datuje się od lat niespełna 15,gdyż 
poprzednio pr6by były nieliczne, albo znajdowały się w powJ( 
jak~h. ~ 

Na tern większą uwagę zasługują zatem ci, kt6rzy po latach cięż

kiej pracy, tyle jeszcze z siebie wydobyli energii, że mogli ją zużyć 

w interesach chociaż na zdolnościach kupieckich im zbywało, płynęła 

w nich bowiem krew rolnika, ale nie handlowca. 
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Jak każda umiejętność tak i zdolność kupiecka w mniejszej lub 
większej mierze spływa z ojca na syna. Naprzykład żydzi niemal ro
dzą,, się kupcami, bo od kilkunastu wiek6w trudnią, się wyłącznie ku
piectwem. Temu też przypisać należy tę powolność naszą, w intere
sach, brak rozmachu, odwagi cywilnej, rzutkości a nawet orjentacyi. 
Ojcowie i dziadowie nasi nie byli handlowcami, więc i nam trudno jest 
przedzieżgną,ć się odrazu w kupca, ale umiejętność handlową, musimy 
zdobywać pracą,, nad sobą, i często wielkimi ofiarami. Już teraz są, do
wody, że mamy w sobie pewne zdolności, a przy wytrwałości możemy 
zdziałać wiele. 

Pierwsze początki jak zawsze i we wszystkiem były trudne, ale 
nieugięta wola i silny charakter niezłomnie pchały ob. Lipowicza na
prz6d. W cztery lata już ob. Lipowicz był w stanie kupić sobie własny 
dom pod nr. 350 Peckbam ul. gdzie interes sw6j rozwinął, prowadząc 
pierwszorzędny handel kolonialny. Coraz bardziej wzmagające się do 
nowego handlowca zaufanie są,siad6w a nawet bardziej odległych miesz-.. 
kańc6w, pomogło rozwijać interes coraz bardziej. Co roku niemal do
budowywał ob. Lipowicz coraz to nowe gmachy, kt6re zapełniały się 
towarem. Przyznać trzeba, że mało kto potrafif sobie tak zjednywać 
ludzi jak ob. Lipowicz. Zawsze grzeczny, uczynny coraz większe zdo
bywał sobie kolo prawdziwych przyjaci6ł. Jednakowoż gl6wnie pod
nosiła pierwszego tego na Polsce handlowca uczciwość w interesie i 
niezmordowana pracowitość. W schodzące słońce zastawało go juz'' 
przy pracy a długo w noc, gdy wszędzie zalegała cisza, ob. Lipo
wicz jeszcze pracował, jakby chciał pr6bować swych sil jak dh1go wy
trzymają, natęzenie niezwykle, jakby nie znal wypoczynku, nie wie
dział co to jest zmęczenie. Nic dziwnego, ze z taką, zelazną, energią, pro
wadzony interes musiał r6ść jak na drozdzach tern bardziej, ze szacu
nek dla ob. Lipowicza r6sł takze i wszędzie go powazano. W parę 
lat pomyślał ob. Lipowicz o czemś więcej, jak zwykły choćby i na 
wielką, skalę sklep kolonialny. 

Rzucił się na dzieło wielkie a duch silny i przedsiębiorczy dokonał 
swego. 

Mianowicie postanowił ob. Lipowicz wyrwać z rąk amerykan6w 
monopol na Polsce w dostarczaniu polskim groserniom towaru a r6w
nocześnie połozyć kres zdzierstwom i wyzyskom spekulant6w, kt6rzy 
naduzywali nieznajomości stosunk6w jak r6wniez nieznajomości intere
su wśr6d polak6w. Zdobycie zaufania wśr6d Polonii, zręczność w inte
resie, sumienność i rzetelność wkr6tce pozwoliły ob. Lipowiczowi z 
interesu swego zrobić największy skład kolonialny na Polsce, rywali
zujący .z podobnymi składami amerykan6w. Rok za rokiem wytrwa
łością, swą, rugował ob. Lipowicz z Polski dostawc6w żydowskich, 
angielskich i niemieckich i dzisiaj, mozna powiedzieć, zmonopolizował 
dostawę towar6w kolonialnych do groserni polskich, podnoszt,!C r6wno
cześnie handel polski tak na miasto Buffalo jak i okolicę. Powodze
nie nie wyprowadziło ob. Lipowicza z r6wnowagi. Owszem, im więcej 
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sam posiadał, tern bardziej stawał się uczynniejszym dla mniej posia
dających, i wielu zawdzięcza swoje interesy jedynie ob. Lipowiczowi. 

Nic dziwnego, że interes w ten sposób prowadzony, wkrótce prze
rósł budynki stawiane w latach ostatnich. Chcąc sprostać zadaniu, trze
ba było przenieść się do więcej odpowiedniego miejsca. W roku 1904 
zakupił zatem ob. Lipowicz olbrzymi gmach po fabryce mebli przy 
ulicy Broadway a dzisiaj magazyn ten tak się rozszerzył, że zajmuje 
wraz z tylnymi budynkami większość bloku. Specyalna linia kolejowa 
przywozi do magazynów ob. Lipowicza towary, które następnie wozy 
rozwożą po prawie wszystkich groserniach, tak polskich jak niemie
ckich, żydowskich angielskich i innych. 

Prócz tego ob. Lipowicz jest spólnikiem fabryki octu i fabryki 
mydła , , Our Soap'' a także ma interesy w wielu innych przedsiębior
stwach. 

Niezwykły wpływ jaki ob. Lipowicz wywarł swą obrotnością i 
prawdziwie amerykańską energią nie był wszystkiem, czem się ob. Li
powicz przysłuży} tutejszej osadzie polskiej. I w życiu narodowem 
brał i do dzisiaj bierze ob. Lipowicz czynny udział. Jest on członkiem 
licznych towarzystw polskich jak Kółka Dram. A. Mickiewicza, Tow. 
Śpiewu Moniuszko i członkiem Unii Polskiej, a w towarzystwie Mic
kiewiczów za wyświadczone usługi mianowano go członkiem honoro
wym. 

Wśród amerykanów jest ob. Lipowicz osobistością lubian~ i wy
soce poważaną. Amerykanie ubiegają się o współudział ob. Lipowi
cza w wielu przedsiębiorstwach, czego dowodem chociażby to, że obra
no go jednym z dyrektorów Stock Y ards banku. Ostatnie lata okaza
ły, że teren działalności ob. Lipowicza był za małym na Polsce. Zaczął 
tedy konkurować z firmami amerykańskiemi w mieście i okolicy, a 
dzisiaj można powiedzieć jest firma St. Lipowicza jedną z najpoważ
niejszych w Buffalo, równie silną wśród polaków jak amerykanów, 
tern bardziej, że towarami swymi zaczyna zalewać także bliższe i dal
sze miasteczka. 

Ożeniony w roku 1888 z Julianną z domu Nyka, dochowa[ się ob. 
Lipowicz 1 córki i 5 synów. 
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.Alexander Cwikliński. 

Jednym z najwybitniejszych polskich przemyslowc6w w Buffalo, 
jest ob. Alexander Cwikliński. Urodzony w miejscowości Starogr6d, 
w Prusach Zachodnich, roku 1861, przybył do Ameryki w młodzień
czym wieku wraz z rodzicami, osiadając w Buffalo. Młodzieniec ru
chliwy i przedsiębiorczy, przedewszystkiem oddal się nauce i ukoń
czywszy szkoły a p6źniej szkolę wyższą handlowo-przemysłową, z na
bytą, wi~dżą rozpoczął interes na własną rękę. Jako skończony budo
wniczy rozpoczął przedsiębiorstwo budowlane, kt6re przez kilkanaście 
lat z rzędu prowadził rzetelnie i uczciwie. Budowniczy zdolny potra
fił sobie w szeregu lat wyrobić wielkie wzięcie i uznanie wśr6d wsp6l
o bywatelstwa. 

Jako przedsiębiorca ceniony jest za znajomość zawodową i sumien
ność w prowadzeniu interesu. Kilkanaście lat pracy pozwoliły ob. 
Cwiklińskiemu tak się wyszkolić w swym zawodzie i wyrobiły w nim 
taki duch przedsiębiorczości, że teren swego działania jako jedynie bu
downiczy uznał za mały. Rzucił się więc w interes drzewny i w osta
tnich latach założył n~ wielką skalę tartak, kt6ry z powodzeniem coraz 
bardziej powiększa. 

Rosną jego olbrzymie składy drzewa, rozmaitego materyału budo
wlanego i w dw6ch latach potrafił ob. Cwikliński tyle zdziałać,'że dzi
siaj jest największym dostawcą polskim, a rywalizuje także z amery
kanami. 

Ożeniony w r. 1886 z Maryanną z domu Sadowską, dochował się 
ob. Cwikliński dw6ch synów i trzech c6rek. Najstarsza c6rka wyszła 
za Dr. Kuflewskiego w Chicago. Najstarszy syn wstąpił do marynar

. ki Stan6w Zjednoczonych. 

Jako polak jest wybitnym działaczem nie tyle organizatorem spo
łecznym co przemysłowym. Marzeniem jest jego, by polacy także 
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posiadali wielkie fabryki i przedsiębiorstwa i gdzie tylko może myśl 
swą zaszczepia, zachęca do przedsiębiorczości, radzi i pom!),ga. Dla
tego też zjednał sobie ob. Cwikliński og6lny szacunek w Buffalo, po
ważają go i cenią, tern bardziej, że jest on jednym z tych nielicznych 
polskich przemyslowc6w, kt6rzyby chcieli osadę polską w Buffalo 
uprzemysłowić i uniezależnić od amerykan6w. Jego myślą było stwo
rzyć silny przemysł na Polsce i w tym celu zorganizował Towarzystwo 
Kupc6w i Przemyslowc6w Polskich, kt6re trzykrotnie musiał podno
sić z upadku. 

Jest także członkiem Towarzystwa Rzemieślnik6w, członkiem 

Zjednoczenia Pol. Rzym. Kat., organizatorem Tow. Młodzieży św. 
Kazimierza, Tow. Bożego Ciała itd., a wśr6d amerykan6w także dzia
ła i jest członkiem licznych organizacyi. 

Składy drzewa i biura interesu 35-51 Lathrop ul., prywatna rezy
dencya 866 Fillmore Ave. 
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Michał Frost. 
U rodzony w Rywałdzie w Zachodnich Prusach roku 1856, 8go 

września, do Ameryki przybył 1881 roku, 23 kwietnia wprost do Buf
falo, gdzie początkowo pracował przez lat 9 w zakładach stolarskich, 
będąc wyszkolonym jeszcze z kraju pracownikiem w tym zawodzie. -
W roku 1889 w lipcu założył ob. Frost na własną rękę skład mebli 
przy Broadway pod No. 1049, gdzie do dzisiaj z powodzeniem interes 
prowadzi. 

Jak sumiennie i rzetelnie ob. Frost prowadzi swój interes, dowo
dzi fakt, że od 18 lat z rzędu ma go w swoim ręku, i podczas gdy inni 
jak meteory zajaśnieli by jeszcze szybciej zgasnąć, ob. Frost niespoży
ty jak skała, gdzie zaczął tam trwa do dzisiaj, zwalczył przeszkody, 
nie dał się burzom i dzisiaj z pogodnem okiem patrzy w przyszłość 
pomimo konkurencyi żydowskiej, pomimo tego, że z polaków pozostał 
on sam jeden w tym interesie. Ciągną też do niego, bo znają, jeg-o 
sumienność, znają starego wiarusa, lubianego zresztą i szanowanego 
przez obywatelstwo. W młodych latach ob. Frost wiele pracował 
w towarzystwach. Do dzisiaj jest członkiem „Unii Polskiej w Ame
ryce", jest także członkiem Kupców i Przemysłowców polskich.· Oże
niony w roku 1881, 13 września z Petronelą, z domu Sugajską, docho
wał się dwóch synów i 6 córek. Starszy syn Jan został aptekarzem. 
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Edmund E. A.. Rodkiewicz. 
Pomiędzy wielu znanymi obywatelami na Polsce, każdy spoty

ka się często z nazwiskiem Edmunda Rodkiewicza, nie tylko dlatego, 
że należy on do pierwszych handlowców na Polsce, ale i z powodu nie
zwyklej jego popularności. Nie wielu jest obywateli, któryby takie 
zdobył sobie wzięcie w najszerszych kolach i to tak wśród inteligencyi 
jak i szerszych mas ludu, którego jest przyjacielem i towarzyszem, 
nieraz opiekunem i nauczycielem. To też niemal pól osady polskiej 
prosiło już ob. Rodkiewicza za kuma, a drugie pól niewątpliwie go 
jeszcze zaprosi. Lubią go wszyscy i szanują, gdyż umie on sobie zdo
być wszystkich swą uprzejmością i humorem, swą grzecznością i 
taktem. 

> Różne wielu przechodzi koleje nim dojdzie do upragnionego celu, 

I 

różne też ob. Rodkiewicz przechodził chwile, nim osiągnął cel swych . , 
zam1arow. 

Urodził się ob. Rodkiewicz w Tuchowie pod Tarnowem w Gali
cyi, w roku 1863, 7go grudnia. Nie było mu źle w domu, owszem od 
najmłodszych lat potrafił iść przebojem z pożytkiem dla siebie, ale 
gorąca i ruchliwa natura nie dala mu usiedzieć na miejscu. 

Bujna fantazya szybko poddała się namowom przyjaciół, by udać 
się do Ameryki, poznać trochę kraju a może i coś zarobić. Nie namy
ślając się długo, gdyż leży już to w naturze ob. Rodkiewicza, że nie 
lubi długo się zastanawiać, ruszył w świat daleki i znalazł się na ziemi 
Washingtona 5go grudnia 1889. roku, przybywając niemal wprost do 
Buffalo. 

Jak każdy, tak i ob. Rodkiewicz zaczynać musiał od małego. -:
Były trudności, ale żywej naturze były one racze.i bodźcem do posta
wienia na swojem. Mając zaledwie 30 dolarów w kieszeni, już w dzie

. sięć miesięcy rozpoczął ob. Rodkiewicz interes na własną rękę. Wie
lu z przekąsem wyrażało się o śmiałym jego zamiarze, inni w najle
pszym razie powątpiewali, ale ob. Rodkiewicz nic sobie z tego nie ro
biąc, zakasał rękawy na dobre, wiedząc o tern, że nikt go pobić nie 
potrafi. Wykształcony w kraju znakomicie w swym zawodzie, góru
jący podówczas nad swymi współzawodnikami inteligencyą i sprytem, 
wkrótce potrafił wyrugować z handli polskich pieczywo niemieckie i 
żydowskie, zastępując je znakomitym swoim wyrobem. Chleb ob. 
Rodkiewicza wprost rozrywano, tak on przewyższał wszystkie inne i 
wkrótce ob. Rodkiewicz poczuł, że ma grunt pod stopami. 

Pierwszą na większą skalę piekarnię założył na W oltz ave., ale 
w 6 lat· za ciasno już było ob. Rodkiewiczowi, tern bardzie.i, Żt3 coraz 
większe zdobywał sobie wzięcie wśród amerykanów, którym na dobre 
zasmakował chleb polski a jeszcze bardziej znakomite ciasta, w których 
wyrobie ob. Rodkiewicz jest specyalistą. Szły też wozami cukry do 
amerykanów, a ob. Rodkiewicz, nawiasem mówiąc, zawsze patryota, 
chcąc zamanifestować swą narodowość, nową piekarnię, którą wybu-
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Edmund E. A. Rodkiewicz. 
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Sklep cukierniczy i piekarski ob. Rodkiewicza przy ulicach Broadway 

i Sobieski; na piętrze jego mieszkanie. 

dowal na rogu ul. Sobieskiego i Broadway, nazwał piekarnią pod 
.,Białym Orłem". Pod tą też nazw:t, rozchodziło się pieczywo ob. 
Rodkiewicza coraz więcej znajdując sobie amator6w. 

Rzecz naturalna, że w parze z rozwojem interesu rosły też docho
dy. Inny na miejscu ob. Rodkiewicza byłby może dzisiaj wyniosłym, 
dumnym lub w inny spos6b nieprzystępnym. Inaczej ob. Rodkiewicz. 
Zawsze szczery, wesoły, przyjacielski, szukał nie tylko towarzystwa, 
ale i sposobności, by zrobić komuś co dobrego, by wyświadczyć dro
bną chociaż przysługę, wiedząc o tern, że przyjaźń u ludzi, to jedna 
z tych trudnych rzeczy do zdobycia, kt6rej nie raz przez cale życie 
szuka się napr6żno. Pod tym względem ob. Rodkiewicz ma szczęście, 
rzeczywiście godne pozazdroszczenia. Lubią go wszyscy, bo i lubieć 
jest go za co, bo towarzysz dzielny, druh szczery i prawdziwy. Ma
jąc takie wzięcie musiał ob. Rodkiewicz i interes sw6j z roku na rok 
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N owa piekarnia ob. Rodkiewicza, wybudowana według wszelkich wymogów hygieny i zaopatrzona we 
we wszelkie ulepszenia maszynowe jak również w przyrządy, kontrolujące piece, stopień ciepłoty 

itd. Jest to jedna z pierwszych piekarń w Buffalo. Przed piekarnią widzimy piekarzy 
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ustawicznie powiększać. Dzisiaj jest to najwięksźa na Polsce piekar
nia, rywalizująca z amerykańskiemi co do ilości wyrobu, a przywyż
szają,ca je pod wszystkimi względami. Dosyć wejść do sklepu, oglą,
dną,ć cisną.ce się tłumy, by się przekonać, co znaczy dobre i sumienne 
prowadzenie interesu. 

Wobec nawału zamówień, wobec niezwykłej rozsprzedaży swych 
wyrobów, musiał ob. Rodkiewicz w zeszłym roku zbudować specyalną, 
piekarnię, znakomicie urzą,dzoną,. Dwa olbrzymie piece, zaopatrzone 
we wszelkie najnowsze wynalazki, zdołają, zaledwie nad!!ŻYĆ wymaga
niom kupują,cych. Około interesu uwija się też dniem i nocą, 20 osób, 
a zaledwie mogą, wystarczyć. Niejeden się dziwi i przypisuje jedynie 
szczęście ob. Rodkiewiczowi, nie chcą,c myśleć o tern, że tylko dosko
nała znajomość zawodu daje to, co.się nazywa szczęściem. Ob. Rod
kiewicz bowiem nim przybył do Ameryki, przebył szkołę zawodową, 
w pierwszorzędnych zakładach. Po kilka lat bawił w Krakowie, Lu
blinie, Dą,browie Górniczej, Częstochowie, Warszawie itd. a latem wy
jeżdżał do ką.piel, by zapoznać się ze wszystkiem, czego wymaga pra
wdziwa znajomość' zawodu. Nic więc dziwnegó, że gdy przybył do 
Buffalo, musiał natychmiast zdobyć sobie ogólne uznanie i do dzisiaj 
przoduje. 

Prawą, ręką, ob. Rodkiewicza jest jego małżonka, p. Katarzyna 
Rodkiewicz z domu ,Jaworska, z którą, ożenił się w roku 1889. Pra
cuje· ona na równi z mężem w interesie i pomnaża swą, skrzętną, zapo
biegliwością, mają.tek, który dzisiaj jest poważny. W życiu Polonii 
bu:ffaloskiej ob; Rodkiewicz zawsze brał udżiał i zawsze znajduje się 
tam, gdzie tego wymaga obowią,zek społeczny i narodowy. 

Jest członkiem licznych towarzystw, a pomiędzy innemi długole
tnim członkiem Zwią,zku Nar. Polskiego, członkiem Stow. Kupców i 
Przemysłowców. Brak czasu i zbyt wielkie zajęcie w interesie nie 
pozwala mu na większe oddawanie się sprawom społecznym, ale gdzie 
tylko można i co tylko jest dobrego,znajdzie nie tylko uznanie ale. hoj
ną, dłoń ob. Rodkiewicza. 

Również pani Rodkiewicz nie ustępuje mężowi w tym kierunku. 
Była prezesową, Tow. Kółka Polek i wiele się prżyczyniła przy zbiera
niu :funduszów na budowę Domu Polskiego w Buffalo, należ!!c do ko
mitetu i pracują,c niezmordowanie dla dobra tego ogniska ideałów na
rodowych w buffaloskiej osadzie polskiej. 
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Antoni Gliński. 
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Antoni· Gliński. 
Kt6ż wyjechawszy do Ameryki, lub wog6le za granicę swego ro

dzinnego kraju, nie przechodził najrozmaitszych i dziwnych kolei losu~ 
W mniejszej lub większej mierze przechodzi je każdy tułacz po obcych 
krajach, ale niekt6rzy, opuściwszy strony ojczyste, przechodzili nieraz 
takie rzeczy, że słucha się ich ciekawie i nie jedna taka historya była
by znakomitem tłem do powieści. 

W pierwszych latach emigracyi polskiej do Ameryki, przybywali 
do Stan6w Zjednoczonych przeważnie włościanie polscy, gdyż powięk
szanie się rodzin' i każdym rokiem kurczyło obszar ziemi uprawnej, 
dzielono bowiem spuściznę po ojcach na coraz to mniejsze kawałki 
gruntu, z kt6rych rodzina, złożona z kilku os6b, nie mogla się w koń
cu utrzymać. Emigrowali więc włościanie z całej Polski do Ameryki, 
szukając zarobku po fabrykach, kopalniach lub na roli. Dopiero z na
staniem w Niemczech praw majowych, szczeg6lnie z Poznańskiego i 
Prus Zachodnich zaczął wyjeżdżać do Ameryki rzemieślnik polski. ~ 
Dotychczas siedział on w kraju, zarabiając przeważnie dobrze, gdyż 
brak większego przemysłu klasie rękodzielniczej i rzemieślniczej uła

twiał byt i dorobek, skoro jednakowoż Bismark i jego maszyna urzę
dnicza coraz silniej zaciskała tryby prześladowcze, by tylko pozbyć się 
silnego, niezależnego a pracowitego polskiego rzemieślnika, zmuszony 
a często wypędzony szedł on za ocean. 

Stany Zjednoczone potrzebowały pod6wczas sil fachowych, za du
żo bowiem przybywało silnych wprawdzie, ale nie wykształconych sil 
roboczych a za mało fachowego rzemieślnika. Ci więc, kt6rzy naj
pierw przybyli, dostali natychmiast dobre zajęcia a wieść o tern szyb
ko doszła do Europy. Za pierwszymi ruszyli tedy za ocean inni rze
mieślnicy nie tylko z pod Prusaka, ale także z Galicyi i Kr6lestwa 
Polskiego. Że w Ameryce nie jest źle, dowiedział się także i obywa
tel Gliński i temu też przypisać może, że znalazł się w Ameryce. 

Urodził on się 1860 r., 7go czerwca w Wilatowie, Wielkie Ks. 
Poznańskie. Smukłego i dobrze zbudowanego młodzieńca wzięli pru
sacy do wojska, ale burzliwej polskiej naturze za ciasno było w kosza
rach. Chociaż jako pojętny młodzieniec już w pierwszym roku służby 
wojskowej dosłużył się lepszej rangi, gdyż został gefraitrem, nie m6gl 
pogodzić się ze służbą dla Czarnego Orla. Służąc w szeregach naj
pierw w Hanover w 73 pułk~ piechoty, tylko marzył o tern, by się 
wydostać na wolność. Wkr6tce nadarzyła się sposobność. Rzą,d pru
ski zaczą,l tworzyć nowe pulki i w6wczas kompania, w kt6rej służył 
ob. Gliński, została przetransportowamJ do Poznania, by być zawiąz
kiem 99go pułku piechoty. Znalazłszy się na ziemi ojczystej już ob. 
Gliński dłużej wytrzymać nie m6gł. 

Po przesłużeniu roku i 4 miesięcy, korzystając ze sposobno
ści a nienawidząc z całej duszy prusactwa, dla zamaskowania planu 
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wziął ob. Gliński urlop na kilka tygodni do domu, ale zamiast przeby
wać na urlopie, ob. Gliński potajemnie wyjechał przez Belgię do 
Ameryki. 

Przybywszy do Nowego Świata, ob. Gliński umiał sobie poradzić, 
gdyż od 15go roku życia zaprawiał się, posyłany przez rodzic6w do 
nauki, w rzemiośle stolarskim, a już jako wyzwolony, pracował w to
karni w Dreźnie. To też wylądowawszy w Ameryce, ob. Gliński rą
czo korzystał ze swych zdolności, a zawitawszy do Buffalo w 1882 r., 
pracował najpierw w zakładach okrętowych, następnie jako zdolny 
pracownik, rozpoczął pracę przy domach. Z tego zatrudnienia 
przerzucił się ob. Gliński do zakładu budowy wozów kolejowych W ag
ner, pracując przy najdelikatniejszych robotach stolarskich, kt6re 
musiały być pierwszorzędne, gdyż wozy Wagnera a dawniej Pullma
na znane były z najkosztowniejszego urządzenia. Stąd przerzucił się 

ob. Gliński do Buffalo Car W orks, pracując tam przez 13 lat z rzędu. 
Pracy tej dla drugich było już ob. Glińskiemu za wiele. 

Do sp6łki z ob. Bilskim założył ob. Gliński magazyn towar6w że-
laznych i mebli, kt6ry prowadzili przez rok i 1 miesiące, po jakim to > 

czasie sp6lka się rozeszła w dniu 20 lipca w 1898 roku. Sp6łka ta po-
żarła obu kompanistom cały ich dorobek z lat poprzednich. 

W dwa lata p6źniej otworzył ob. Gliński interes na siebie, zakła
dając pierwszorzędny sklep żelazny i kapitałem $1,500. Będąc uprzej
mym i dla każdego życzliwym, w kr6tkim czasie potrafił sobie ob. 
Gliński zjednać liczną klientelę, tak że interes z każdym rokiem powię
kszał się coraz bardziej i dzisiaj jest pierwszorzędnym magazynem to
war6w żelaznych na wschodniej stronie miasta. 

Dzielnie pomagała mu przy interesie żona, Antonina, z domu Ol
szanowska, z kt6rą ożenił się w roku 1886. 

W życiu publicznem i towarzyskiem ob. Gliński był zawsze je
dnym z pierwszych, kt6rzy nie szczędzili ni pracy ni kieszeni, by pod
nieść poziom kulturalny i społeczny tutejszej osady polskiej. Jest za
łożycielem tow. św. Jana Kantego przy parafii św. Stanisława, do kt6-
rej należał przez lat 15, r6wnież jest jednym z założycieli grupy 225 
Związku Narodowego Polskiego, kt6rej to grupy był przez lat 7 pre
zesem, a przez 2 kasyerem. R6wnież przyczynił się jako jeden z zało
życieli do rozwoju Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy w chorobie, 
kt6rego jest czynnym członkiem do ostatniej chwili. W Stowarzysze
niu tern był przez lat dwa dyrektorem a przez rok wiceprezesem. -
Także Sok6ł Polski miał w ob. Glińskim tęgiego druha, kt6ry szcze
rze pracował nad rozwojem Sokolstwa, będąc członkiem Sokola No. 6 
w Buffalo. 
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Michał Julian Bigosiński. 
Do starszych obywateli na Polsce należy ob. Bigosiński. Kto go 

nie zna i Dosyć wymienić imię Bigosińskiego, a każdy już wie, że to 
ten wiarus z Fillmore, zapalony myśliwy, serdeczny druh i dobry to
warzysz. Sportowiec pierwszej wody, wyrobił sobie już imię w tym 
względzie tak wśró,d polaków jak i amerykanów. Jako myśliwego i 
rybaka znają go wszyscy, a kto chce zjeść dziczyzny dobrze zaprawio
nej, dowiaduje się tylko, czy ob. Bigosiński był na polowaniu. 

Michał J. Bigosiński urodził się w r. 1860, w miejscowości Brzo
zowiec pod Trzemesznem. Już od młodych lat zdradzał ob. Bigosiń
ski skłonności do myśliwstwa, że jednakowoż nie jest to zawód, a 
przynajmniej wątpił, by w tym kierunku zdobył przyszłość, ob. Bigo
siński jako praktyc,zny młodzieniec, oddał się zawodowi młynarskiemu. 
Hurkot kół nie służył mu, oddziaływając zbytnio na nerwy, poświęcił 
się zatem ob. Bigosiński leśnictwu i jako zdolny strzelec objął posadę 
w dobrach rycerskich znanego w Poznańskiem patrona kółek rolni
czych, Macieja Jackowskiego w Pomarzankach. Stąd przeniósł się po 
dwu latach jako rządca gospOdarski do miejscowości Ostrowek, pod 
Mogilnem, gdzie sprawow~ł swe obowiązki przez lat 5, i gdzie ożenił 

> się z Józefą z domu Muszyńską, poczem przeniósł się jako zarządza
j~cy do ks. Konstantego Gieborowskiego w Kamieńcu, gdzie także 
przez lat 5 przetrwał. 

Stąd wyjechał do Ameryki, przybywając wprost do Buffalo. -
Przez 5 lat pracował ob. Bigosiński gdzie się dało, oszczędzając ciężko 
zarobionego grosza. Z oszczędzonych pieniędzy założył ob. Bigosiń
ski grocernię przy Coit i Lovejoy ul., którą prowadził przez lat 3, na 
stępnie założył pierwszy . polski zakład butelkowania piwa przy ul. 
Lovejoy i Coit, który prowadził przez lat 7, a ten tak się rozwinął, że 
zatrudniał 17 ludzi. 

Zawsze wesoły, uczynny i przyjacielski ob. Bigosiński nie mogąc 
sobie dać rady, gdyż na jedną głowę było tego za dużo, sprzedał bu
tlarnię i przeprowadził się na Fillmore Ave. pod No. 574, gdzie do 
dzisiaj dnia interes z powodzeniem prowadzi. Utraciwszy żonę w mar
cu 22, 1902 r. ob. B igosiński 22 października 1902 roku ożenił się pono
wnie z Katarzyną z domu Barańczyk, która mu dzielnie pomaga w in
teresie. Żyłki myśliwskiej nie porzucił ob. Bigosiński do dnia dzi
sieJszego. Jako znanego myśliwego sekretarz gubernatora stanu New 
York w nagrodę, że ob. Bigosiński jest zawsze prawdziwym republi
kaninem, zaprosił na polowanie rządowe. Zaszczyt taki nie każde
go spotyka. 

Jako prawdziwy wiarus jest też ob. Bigosiński członkiem niemal 
wszystkich towarzystw polskich. Należy do Zjednoczenia Pol. Rzym. 
Kat., jest członkiem Unii Pol., Tow. Moniuszko, a prócz tego człon-
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k'iem organizacyi angielskich jak Accident Society i innych. Skrzętna 
jego małżonka dzielnie zarządzając domem, stara się jeszcze jako praw
dziwa matka o dzieci, które jej los przeznaczył do opieki. 

Najstarszy syn Władysław ożenił się z córką znanego obywatela 
na Polsce ob. Górskiego, Jadwigą. Ignacy i Kazimierz są, jeszcze pod 
opieką rodziców. 

W ostatnich czasach ob. Bigosiński interes swój bardzo powięk
szył. Jest hurtownym dostawcą, wódek krajowych i zagranicznych, 
win węgierskich, reńskich i mozelskich, a także jest generalnym za
stępcą, różnych specyalności jak likierów i wódek importowanych. ~ 
Doskonały znawca w swym zawodzie, jest dzisiaj jednym ze znanych 
obywateli, a każdy go szanuje za jego rzetelność, uczciwość i sumien
ność w interesie. 

Piotr Paweł Stanisław Tomczak. 
Znanym od dawna i lubianym we wszystkich kolach polskich 

jest ob. Piotr Tomczak. Urodzony w Sarbinowie pod Swarzędzem 
w Wielkiem Księstwie Poznańskiem r. 1854, przybył do Ameryki 
w roku 1881 jako wyszkolony w swym zawodzie kowal-mechanik. 

Osiadłszy początkowo w N ew Yorku, po roku przeniósł się do 
Buffalo, gdzie w pierwszych latach pracował w różnych fabrykach ja
ko mechanik, poczemr w roku 1887 założył salun i grocernię najpierw 
na rogu ulic Lovejoy i Townsend, następnie przeniósł się pod N o. 
125 Detroit ul., którą to realność sobie zakupił. 

Jako handlowiec a z zawodu przemysłowiec, starał się ob. Tom
czak, by niejedną, gałąź interesów rozwinąć. Jednakowoż stosunki 
zrażały go i postanowienia swe odkładał na czas dalszy. Pomimo tego 
przed laty 8-miu założył na własną rękę butelkownię piwa, która dzi
siaj pięknie się rozwija i piwo butelkowane przez ob. Tomczaka roz
chodzi się po calem mieście. 

W kolach buffaloskiej polonii ob. Tomczak zawsze brał czynny 
udział. Szanowany też jest powszechnie. 

Z towarzystw polskich ob. Tomczak jest członkiem Tow. św. 
Wojciecha w parafii św. Stanisława B. i M., gdzie też od lat kilkuna
stu należy. 

Od lat 19 prowadząc interes, silą swej zapobiegliwości, energii i 
zdolności, doszedł do mająteczku, który zdobył tylko pracą wytrwałą, i 
nieraz bardzo uciążliwą,. 
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Ożeniony w r. 1879 w Swarzędzu z Michaliną z domu Śniadeck\!, 
dochował się ob. Tomczak 4 syn6w i 3 córek. Najstarsza córka He
lena wyszła za ob. Stefana Bartoszewicza, najstarszy syn Stanisla:V 
jest lubianym w Buffalo młodym obywatelem, ożenionym z Apolomą 
z domu Jaroszewską, młodszy Jan pracuje jako'klerk w znanej firmie 
handlowej Siegrist & Fraley. 

Do dzisiaj ob. Tomczak prowadzi grocernię i salun. W sąsiedz
twie jest lubianym za uczynność i szanowanym. Powodzi mu się też 
nie .najgorzej i obecnie tylko myśli o przyszłości swych dzieci, kt6re 
chciałby jak najlepiej wykształcić. Zacna jego małżonka dopomagała 
zawsze mężowi i przy jej pomocy potrafił on zdobyć mająteczek, _gd~ż 
zapobiegliwa pani Tomczak umiała pomnażać dochody, zdobywaJąc Je 
pracą i wytrwałością. 

Melchior Tondrowski. 

Znanym nie tylko na Stanisławowie ale w og6le w Buffalo jest ob. 
Melchior Tondrowski, kt6ry w młodym wieku przybył do Ameryki 
roku 1880, osiadając początkowo w Marquette, Mich. Po kr6tkim 
pobycie w Marquette, zjechał ob. Tondrowski do Buffalo, gdzie już 

zaczęła się tworzyć osada polska i gdzie spodziewał się znaleść lepszą 

pracę lub o czem marzył, by na własną rękę założyć jakikolwiek in
teres, już bowiem w kraju zapoznał się ob. Tondrowski z handlem 
i rękodzielnictwem, ucząc się rzemiosła w Bninie i innych miastach 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, pracując w niejednej firmie, przy
glądając się temu i owemu,spodziewalsię bowiem, że każda rzecz przy
dać się może w życiu. U rodził się ob. Tondrowski w Kostrzyniu, 
wroku 1862. 

Przybywszy do Buffalo, wkr6tce ob. Tondrowski uległ rozczaro
waniu. O pracę było dosyć trudno, a co najważniejsze, że trzeba by
ło brać co się dało, by nie tracić czasu. Pracował też ob. Tondrowski 
przez lat 6 ciężko, przerzucając się z jednego zawodu do drugiego,r6w
nocześnie oszczędzając grosza. 

Po sześciu latach założył ob. Tondrowski skład obuwia, początkowo 
przy ul. Peckham i Coit, a następnie przeni6sl się do własnego domu 
przy ul. Lovejoy i Fillmore ave., gdzie urządził elegancki skład, kt6-
ry z powodzeniem od lat 20 prowadzi, dostarczając dobrego obuwia 
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szerokiej swej klienteli, kt6ra od szeregu lat stale u niego kupuje, 
w czem dow6d, że ob. Tondrowski umie prowadzić interes, i że stara 
się dobrocią towaru a umiarkowaną ceną zadowolnić swych odbior
c6w. Zaraz po przybyciu do Buffalo, ob. Tondrowski wstąpił do 
parafii św. Stanisława B. i M., będąc członkiem towarzystwa św. Ka
zimierza, następnie św. Stanisława. Skoro zawiązała się Unia Polska 
w Ameryce, ob. Tondrowski został jej czynnym i gorliwym człon

kiem, pracując sumiennie dla organizacyi, jednając nowych człon

k6w, a nawet zakładając nowe grupy przy kościele św. Jana Kante
go w Bnffalo i w Niagara Falls, N. Y. 

Będąc prezesem grupy Nr. 4. towarzystwa „Synowie Kr6lowej 
Polskiej" przez lat 2, za oddane zasługi organizacyi obrany został 
prezesem Unii Polskiej w Ameryce na Sejmie tejże organizacyi, od
bytym w Buffalo. Jako prezydent, ob .• Tondrowski spełniał sw6j u
rząd zaszczytnie, dzielnie pomagając do rozwoju Unii Polskiej w A
meryce, za co go też dwukrotnie obierano prezydentem. Po pięciole

tniem kierowaniu tą organizacya, chociaż obecnie tylko szeregowiec, 
jednakowoż zawsze dobro Unii ma na oku i wielce się nią zajmuje, sta
rając się o jej rozw6j i wpływ. 

Co do magazynu obuwia, to można z całą sumiennością powiedzieć, 
że interes ob. Tondrowskiego jest największym polskim magazynem 
tego rodzaju na East Buffalo, zaopatrzonym bogato w obuwie wszel
kiego rodzaju, nawet w specyalności obmyślane przez samego ob. 
Tondrowskiego. • 

W esp6ł z ob. Tondrowskim pracowała chętnie jego żona Walen
tyna z domu Gabryelewicz, urodzona w Bninie, w Wiel. Księstwie 

Poznańskiem. Ożenił się z nią ob. Tondrowski 23go sierpnia roku 
1886go. Zapobiegliwa i oszczędna, dopomagała ona swemu mężowi 
w zbieraniu kapitaliku, który był początkiem założenia interesu na 
własną rękę. Dzisiaj ob. Tondrowski jest poważnym obywate~ 
i z długoletniej pracy dorobił się poważniejszego mająteczku. Skład 
sw6j ob. Tondrowski ma w swym własnym, pięknym ~domu na rogu 
ulic Fillmore i Lovejoy, urządzony wzorowo a zaopatrzony bogato 
Przy obszernym lokalu sklepowym i na piętrze mieści się prywatne 
mieszkanie ob. Tondrowskiego. 

Przy swoim interesie kształci obywatel Tondrowski swego syna 

Jana, by po nim objął interes i prowadził go wzorem ojca dla 
swego dobra i og6łu kupujących. Pr6cz Jana dochował się ob. Ton
drowski jeszcze jednego syna Edwarda i 5 c6rek. 
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Jan "'Stanisław Płatek . 

• 

(Podobizna z lat młodszych.) 

Do starych osadnik6w, bo niemal od samego początku powsta
nia osady polskiej w Buffalo przebywających, należy ob. J. St. 
Płatek. Urodzony w Błażejewie w W. Ks. Poznańskiem, r. 1864go, 
przybył do Ameryki w r. 1872, przyjeżdżając wprost do Buffalo, 
gdzie początkowo pracował w r6żnych zawodach, a p6źniej założył na 
własną rękę skład mebli i zakład pogrzebowy w·własnym swoim doml[ 
pod Nr. 375 Peckham ul. Przez 10 lat z rzędu prowadził ob. Płatek 
skład mebli, ale w końcu zwinął go i pozostał tylko przy przedsiębior
stwie pogrzebowem, w6wczas bowiem osada polska zaczęła szybko wzra 
sta6. Jako handlowiec, w latach powyższych ob. Płatek był jedynym 
polakiem, kt6ry miał skład mebli, dlatego też interes musiał przynosi6 
pewne korzyści. Jako jeden z najstarszych osadnikow polskich, prze
był też wszystkie chwile radosne i przykre, jakie przechodziła osada 
polska. Ponieważ osada ta w pierwszych początkach a nawet w la
tach p6źniejszych składała się wyłącznie z parafii św. Stanisława B. 
i M., znany też by! w niej ob. Płatek i w niejednej sprawie publicznej 
brał czynny udział. Dlatego też oddawszy się w zupełności przedsię
biorstwu pogrzebowemu, musiał jako dobrze znany obywatel, · przed
siębiorstwo to rozwija6 coraz lepiej i doprowadzi6 do największego 
w Buffalo. Przez lat 34 z g6rą przebywając na miejscu, żyjąc przy
kładnie i oszczędnie, a pracując niezmordowanie, m6gl też sobie ob. 
Płatek uzbiera6 kapitalik, kt6ry dzismj przedstawia poważną fortunę. 
Zebrał ją z trudem i mozołem, cale życie pracując, by na lata p6źniej
sze mie6 byt zabezpieczony i jeśli dzisiaj może o sobie powiedzie6, że 

posiada cośkolwiek, to tylko zawdzięcza to swej wytrwałości, pracy 
i zapobiegliwości. Należąc do parafii św. Stanisława B. i M. od sa
mego początku jej powstania, już w r. 1881, kiedy założył przedsię

biorstwo pogrzebowe, był obywatelem poważnym i wpływowym. 
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To też w lat kilka obrany zOstał trustysem parafii św. Stanisława 
B. i M. i od 9ciu lat z g6rą godność tę bez przerwy dzierży. Jest je
dnym z pierwszych członk6w Tow. św. Stanisława, kt6re założyli oby
watele Czynochrowicz i Odojewski jeszcze w r. 1872, t. j. przed pow
staniem parafii św. Stanisława B.' i M. Towarzystwo to zbierało się 
przy ul. William i chodziło pod6wczas do niemieckiego kościoła św. 

Michała. Od tego czasu ob. Płatek jest nieprzerwanie członkiem tego 
towarzystwa, a z tych pioner6w pozostało wraz z nim' zaledwie kilku, 
kt6rzy dożyli lub wytrwali w szeregu. Od lat 6ciu ob. Płatek jest 
dyrektorem cmentarza parafii św. Stanisława B. i M. 

Antoni Pawłowski. 
Do starszych obywateli na Polsce należy ob. Antoni Pawłowski, u

rodzony w Kurniku w Wielkiem Księstwie Poznańskiem r. 1856. Do 
Ameryki przybył ob. Pawłowski w r. 1881, osiadając w Buffalo, gdzie 
przez parę pierwszych lat pracował w r6żnych składach fabrycznych, 
a wreszcie w roku 1888 założył na własną rękę salun i grocernię przy 
Fillmore ave. narożnik Peckham ulicy. W parę lat ob. Pawłowski 
zwinął interes i pracował przez jakiś czas w składach kolejowych 
Wagnera, poczem znowu w·roku 1893 rozpoczął interes przy Broad
way, a w roku 1905 zakupił piękną realność przy Gibson ul. Nr. 258 
naprzeciw Broadway Markietu, gdzie wzni6sł piękny i wygodny a ob
szerny budynek piętrowy, kt6ry na dole urządził jako salun i restau
racyę, g6rę natomiast zajął na prywatne mieszkanie. Bardzo gościn
ny i sumienny gospodarz już na Broadway wyrobił sobie wzięcie a o
becnie rozporządzając jednym z najprzyjemniejszych lokali na Polsce, 
ściągnął do siebie także sporo inteligencyi, kt6ra często niejedną przy
jemną chwilę przegawędzi u lubianego powszechnie ob. Pawłowskiego. 
Ożeniony w r. 1883 z Maryą z domu Figler, dochował się ob. Pa
włowski trzech syn6w: Stanisława, Mieczysława i Eugieniusza 
i dw6ch c6rek: Heleny i Wandy. 

W polityce krajowej i miejskiej ob. Pawłowski przez długie lata 
brał czynny udział, a nawet jest jednym z założycieli Klubu Republi
kańskiego na Polsce. R6wnież pilnie zajmował się ob. Pawłowski 
sprawami polskiemi, jest jednym z pierwszych założycieli towarzy
stwa „Synowie Wolności" grupy 32, Związku Narodowego Polskiego 
i on też był pierwszym delegatem z Buffalo, kt6ry wyjechał na semj 
tej potężnej organizacyi, odbyty w Bay City Mich. 
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Leonard Smyczyński. 

Jednym z obywateli zażywajl!cych szacunku i poważania wśród 

swoich rodaków jest niezaprzeczenie obywatel Leonard Smyczyński. 

Dzisiaj należy on do najpoważniejszych <?bywateli na East Buffalo 

i znany jest obszernie tak pomiędzy swoimi jak obcymi. Mir ten, ja

kim się cieszy, wyrobił sobie uprzejmem obcowaniem z ludźmi, z któ
rymi ma wiele łl!czności, czy to w życiu tutejszej osady polskiej czy 

też jako jeden z najstarszych kupców polskich. Można go też widzieć 
na każdem polu pracy narodowej, czy to sejmach, kongresach lub 

w klubach i towarzystwach handlowych i przemysłowych, lub w towa

rzystwach kościelnych. Na Stanisławowie ob. Smyczyński cieszy się 
szczególniejszem poważahiem wśród swoich, pomiędzy którymi ma 

wielu osobistych przyjaciół i kumotrów. Ale boteż trzeba wiedzieć, 

że ob. Smyczyński nie żałuje swej fatygi i spieszy ochoczo wszędzie 

tam, gdzie może być pomocny. 

Ob. Leonard Smyczyński urodził się w r. 1863 w miejscowości 

W ą,brzeżnie w Prusach, z rodziców Jana i Joanny z domu Sakowskiej. Po 
odbyciu nauk w miejscowej szkole jako 12 letni młodzieniec wyjechał 
za rodzicami do Ameryki, t. j. w r. 1874 i osiedlił się w Bufalo, gdzie 
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uzupełnił swe wykształcenie w szkole parafialne.i św. Stanisława B. 
i M. pod nauczycielem Johnsonem, który wykładał język angielski. 
Oddany następnie na praktykę do męskiego krawca Kuczory w Buffa
lo, wyuczył się u niego krawiectwa i jako czeladnik pracował po ró
żnych zakładach krawieckich aż d~ 20 roku swego życia, w którym 
jako kawaler otworzył warsztat krawiecki i wyrabiał ubrania do skła
dów firm departamentowych. Licząc 23 lat, ożenił się z Anną 
z Brzezickich, z którą do dziś dochował się 7 synów, a to: Franciszka, 
Alojzego, Stanisława, Szczepana, Hieroni~a, Leonarda i Benedykta. 
Najstarszy syn Franciszek ukończył szkolę parafialną i publiczną, 
oraz kursa kupieckie i obecnie pracuje z ojcem wspólnie. Drugi 
Alojzy, kończy szkolę publiczną, trzeci, Stanisław, uczy się krawiectwa, 
dalszych dwóch chodzi do szkoły św. Stanisława, a dwaj najmłod
si są jeszcze dziećmi. W r. 1887 ob. Smyczyński powiększył swój 
interes i założył na własną rękę skład krawiecki połączony ze skła
dem sukna, który obecnie rozszerzył do wielkich rozmiarów, zaopa
trując go w różne towary z garderoby męskiej i dziecinnej. Dzisiaj 
w storze ob. Smyczyńskiego ubrać się można od stóp do główy, po
cząwszy od kapelusza, palta, zarzutki, ubrania, rękawiczek, koszuli, 
kołnierza, krawatki, podwlóczki i bielizny spodniej, a skouczywszy na 
skarpetkach, podwiązkach, szpinkach, szpilkach i innych świecideł
kach. Jako zawodowy krawiec a przytem wyszkolony przykrawacz, 
prowadzi przy swym składzie ubrań pierwszorzędną pracownię kra
wieckq,; w której wykonuje na zamówienie ubrania ślubne, balowe, 
spacerowe, a w wolnych 0 chwilach po sezonach przygotówuje gotowe u
brania do codziennego użytku lub do roboty, w ogóle prowadzi interes 
w ten sposób, że per3onal swój roboczy przez cały rok jednakowo za
trudnia, 'bądź to przy wykonywaniu zamówień, bądź też przy przygo
waniu gotowych zapasów na sprzedaż od ręki. Zjednał sobie też re
nomę najlepszego krawca na· East Buffalo, a szczególniej z powodu 
swego kroju, w którym jest specyalistą. To też zewsząd jest zasypy
wany zamówieniami na ubrania, uniformy, mundury, a nawet pozy
skał sobie względy duchowieństwa, które u niego zamawia swe stroje, 
jak sutanny, obojczyki, pelerynv, płaszcze i t. d. Z polskich organi
zacyi ob. Smyczyuski należy do Tow. św. Stanisława, Unii Polskiej, 
Zjednoczenia,Stowarzyszenia polskich Kupców i Przemysłowców, Po
lonia Land Co. i innych. Skład ubrau i garderoby męskiej ob. Smy
czyńskiego mieści się pod 1. 209 Lovejoy ul. 
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Wojciech S. Mioducki. 
U rodzony w Rogalinie (powiat poznański) w Wielkiem Księstwie 

Poznańskiem, 9go kwietnia 1859 roku, do Ameryki przybył 16 marca 
1881 roku wprost do Buffalo, gdzie pracuj~c początkowo przy cie
ślach w Erie Car Shop następnie w Central, objął w cztery lata 
p6iniej roboty kontraktorskie stawiania domów, na którem to przed
siębiorstwie w przeci~gu paru lat dorobił się znacznego majątku i był 
wówczas można powiedzieć najmajętniejszym polakiem w Buffalo. -
Jednakowoi nastały czasy ciężkie, które i ob. Mioducki odczuł bardzo 
dotkliwie. ' 

Odznaczając się energią i pomysłowością, obejmował wiele intere
sów, ale na nich stracił kilkanaście tysięcy dolarów. Wystarczy nad
mienić, że przed rokiem 1894 ob. Mioducki posiadał przeszło 40 lot na 
Polsce i kilka pięknych domów. Straciwszy w fatalnym roku niemal 
cały swój ciężko zapracowany majątek, ob. Mioducki nie stracił ducha. 
Zawsze rzetelny, chociaż na tej rzetelności źle wyszedł, postanowił na 
prostej drodze odzyskać to co utracił. Chociaż agentura sprzedaży 

Dom ob. Wojciecha S. Mioduckiego. 
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domów i lotów była dla ob. Mioduckiego nieszczęściem, uparł się 
w niej wytrwać i wytrwał. 

Energia i wytrwałość pomogła ob. Mioduckiemu i interes nie tyl
ko utrzymał, ale także rozwinął. Dzisiaj prowadzi ob. Mioducki swą 
agenturę od lat 16 a jest to najpewniejsza i najrzetelniejsza agentura 
czego dowodzi fakt, że chociaż ob. Mioducki stracił na niej kilkanaście 
tysięcy, nikt przez niego nie został oszukany, nikt dzisiaj nie ma do 
niego pretensyi. Sam stracił, ale nikogo nie naciągnął. To też dlate
go ob. Mioducki znany jest w Buffalo ze swej dobrej strony, wszyscy 
go szanują, a kto ma cokolwiek załatwić, czy to dom lub lotę kupić, 
albo sprzedać, czy wysłać pieniądze do kraju, idzie do dawnego znajo
mego pod N o. 1066, gdyż wie, że tam pewny jest swego interesu, że 
ob. Mioducki obsłuży go należycie, rzetelnie a co również ważne nie 
wiele sobie policzy za pracę. 

W życiu polonii tutejszej ob. Mioducki także od dawna i dzisiaj 
bierze udziru. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Wzajemnej 
Pomocy w chorobie i w organizacyi tej jest prezesem. Lubiany wszę
dzie, niejedną godność mógłby dzierżyć w towarzystwach, ale interes 
mu na to nie pozwala, dlatego nie odsuwając się od należenia do Towa
rzystw, dziękuje zawsze z reguły za wszelkie godności. 

Ob. Mioducki ożenił się w Buffalo, w roku 1883, z Balbiną, z domu 
Garska i doczekał się 3 synów i trzech c6rek, a 4 dzieci nielitościwa 
śmierć zabrała mu z domu. Najstarszy syn ur. 17 września 1884 ro
ku jest prawdziwą, podporą, ojca, młodzieńcem pracowitym i lubianym 
w tutejszych kolach. 

an Daniel Mioducki. 
Utarło się twierdzenie, że młodzież polska, urodzona w Ameryce, 

jest w przeważnej części dla sprawy polskiej straconą,, że nie mając 
sposobności poznania wielkiej naszej o)tzyzny i naszej kultury, musi 
się przejąć ideałami skrajnie ameryka:uskimi i zapomnieć o ojczyźnie 
swych ojc6w. Ot6ż zaprzeczeniem tego pessymizmu jest cały szereg 
młodzieży polskiej, wychowanej wprawdzie w stosownych warunkach 
i odpowiedniem otoczeniu, ale też zato szczerze oddanej polskości. Do 
tego szeregu należy ob. Jan Daniel Mioducki, urodzony w Buffalo, 
w stanie New York, kt6ry od pierwszych lat swej młodości żywo zaj
mował się sprawami polskiemi i jest obecnie jednym z czynnych pra
cowników narodowych wśr6d młodszego pokolenia. 

Z organizacyi polskich jest ob. J. D. Mioducki członkiem Związku 
Narod. Pol. należąc do Towarzystwa Sok6l, gniazdo Nr. 6 w Buffalo; 
był sekretarzem okręgu Illgo Związku Sokoł6w Polskich w St. Zje
dnoczonych, a obecnie jest prezesem gniazda Nr. 6 Ob. Mioducki 
przyczynił się do rozwoju przeważnie towarzystw młodzieży, zachęca

jąc do organizowania się w kluby i towarzystwa. Był zawsze i dzi-
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siaj jest gorliwym pracownikiem w swych kolach, zyskując sobie u
znanie, tern bardziej, że jest jednym z pierwszych uczni Sokola od 
jego założenia i wytrwał przy nim do dzisiaj, wynagrodzony za to za
szczytnem mianowaniem na prezesa gniazda. 

W życiu handlowem osady znany jest także ob. J. D. Mioducki, 
prowadząc pod I. 1066 Broadway przy swym ojcu Wojciechu, interes 
realnościowy i asekuracyjny. W zawodzie tym ob. J. D. Mioducki 
jest swego rodzaju specyalistą, a znając doskonale przedsiębiorstwo 

gruntowe, umie tanio kupić dla swych klientów lub dobrze sprzedać 
dom lub lotę, farmę lub jakąkolwiek inną realność. Asekuruje także 
domy, zabezpiecza w wypadkach, asekuruje szyby wystawowe, wyra
bia bondy, pożyczki i morgecze, sprzedaje także karty okrętowe do 
lub z Europy, przesyła pieniądze do starego kraju, a zawsze stara się 

o to, by sprawę uczciwie załatwić, zadawalniając się małym zarobkiem, 
bo wie z długoletniego doświadczenia, że nikt daleko nie dojdzie, kto 
chce się szybko zbogacić kosztem swych klientów. 

Stanisław Czarczyński. 

Przykładem obrotnego przemyslowcca i handlowca polaka jest 
ob. Stanisław Czarczyński, rzeźnik,znany na Broadway'u ze swych do
brych wyrobów masarskich. Usilną pracą, umiejętnem obchodze
niem się ze swą klientelą, a szczególnie dobrocią swoich wyrobów po
trafił ob. Czarczyński zdobyć sobie nie tylko wzięcie wśród Polonii,ale 
także skromny mająteczek. Urodzony w Słupcy, w Królestwie Pol
skiem w r. 1874, już przy ojcu, także znanym rzeźniku, wyuczył się 

p. Czarczyński znajomości tajemnic sztuki masarskiej. Nic więc 
dziwnego, że gdy przybył do Ameryki w roku 1891 wprost do Buffa
lo, szybko się zorjentowal w położeniu, porobił 4 lata u innych rze
źników, .a następnie założył jako kawaler interes na własną rękę. Po
mimo tego, że ob. Czarczyński pilnował interesu, różne przeciwności 
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Stanisław Czarczyński. 

losu i nieprzyjemności utrudniały mu prowadzenie interesu. Wie
dząc o tern, że samemu wszystkiego doglądnąć nie można, ożenił się 

w r. 1897 z Julianną z domu Kawczyńską. Przy pomocy pracowitej 
swej żony, ob. Czarczyński szybko zaczął powiększać interes pod nr. 
1100 Broadway, gdyż teraz mógł się już oddawać wyrobom specyalno
ści masarskich, które w krótkim czasie zjednały sobie uznanie. Dzi
siaj p. Czarczyński prowadzi interes na sposób fabryczny, wybudował 
sobie specyalny zakład i dostarcza swych wyrobów licznym mniej
szym rzeźnikom tak w mieście jak i okolicy. Jest członkiem. parafii 
Przemienienia Pańskiego, a także członkiem Związku Narodowego 
Polskiego, należąc do grupy 84. 
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Stanisław J. Mellenger. 
Najstarszym rymarzem w Buffalo jest ob. Mellenger, młody, ale 

energiczny i pracowity. Urodzony w miejscowości Wulka, w Wiel
kiem Księstwie Poznańskiem roku 1871, do Ameryki przybył w roku 
1886 wraz z rodzicami wprost do. Buffalo, gdzie oddal się nauce ry
marstwa. Pracuhc po różnych firmach jako zdolny rymarz, w końcu 
założył interes w roku 1893 sam na siebie początkowo na rogu ulic 
Lathrop i Broadway, a w lat j.{ilka pracując sumiennie i pilnie potrafił 
tyle oszczędzić, że kupił sobie własny dom pod No. 1000 Broadway, 
gdzie już od lat 10 interes prowadzi. Wśród obywatelstwa buffalo
skiego jest lubianym i szanowanym. Pomimo tego, że wychowany 
w Ameryce, w żywiole obcym, nie zapomniał, że jest polakiem i skoro 
tylko nadarzyła się sposobność wszedł między swoich, by z nimi razem 
wspólnie pracować. Jest też członkiem licznych towarzystw polskich, 
a między innemi członkiem Związku Nar. Pol., No grupy 168, Rze
mieślników, Przemysłowców, członkiem Tow. Sokół, Tow. Bratniej 
Pomocy w chorobie itd. Ożeniony w roku 1895 z Rozalią z domu 
Wiśniewską, dochował się 3 ·synów i jednej córki. 
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Przemysłowiec energiczny ob. Mellenger jest też wszędzie gdzie 
tylko widzi korzyść dla podniesienia naszej osady pod względem prze- . 
mysłowym. Jest więc także członkiem Tow. Kupc6w i Przemysłow
c6w Polskich, sam wiedzą,c z własnego doświadczenia, że tylko prze
mysł i handel może podnieść nasze znaczenie. W śr6d amerykanów 
ma ob. Mellenger wielkie wzięcie, jak r6wnież licznych przyjaci6ł. -
Wyszkolony w swoim zawodzie doskonale, prowadzi go też na wielką, 
skalę, dostarczając licznych i doskonałych wyrob6w sk6rzanych jak 
uprzęży, homont6w i t. d. tak polakom w Buffalo jak i okolicy. -
Niekt6re z jego wyrob6w si tak znakomite, że znajdują licznych na
bywc6w wśr6d amerykan6w. 

Jan Rafał Bojanowski. 

Urodzony w Ciechocinku pod Warszawą, roku 1873, po ukończe
niu szk6ł obowiązkowych rozpoczął naukę masarstwa w zakładzie swe
go ojca, p6źniej pracował jako zdolny masarz w pierwszorzędnych fir
mach. Poznawszy doskonale cały spos6b wyrabiania nawet specyal
ności, postanowił wykorzystać swe zdolności w AmerycB. Wyjechał 
więc w roku 1888ym do Ameryki, przybywają:c wprost do Buffalo. -
Początkowo jako nadzwyczaj zdolny masarz rozchwytywany był przez 
zakłady masarskie, kt6re chciały dostać dobrego :fachowca. 

Pracow.ał więc ob. Bojanowski przez szereg lat nie zbyt często 
zmieniając miejsca, gdyż jako dobrego pracownika, każda firma chciała 
go jak najdłużej u siebie zatrzymać. 

Po dziewięciu latach pomyślał ob. Bojanowski o potrzebie założe
nia interesu na samego siebie i początkowo założył interes na Lovejoy 
ulicy, a obecnie kupił dom na rogu ulic Lovejoy i Townsend, gdzie 
też zakład sw6j przeni6sł. Nowe miejsce urządził ob. Bojanowski 
pod każdym względem wzorowo. Już na starem miejscu pod l. 202 
Lovejoy ob. Bojanowski zjednał sobie są:siedztwo umiejętnem postępo
waniem, a zwłaszca czystością w swym sklepie jak r6wnież masarni, 
nie m6wiąc już· o dobroc_i wyrob6w, gdyż ob. Bojanowski znany jest.I 
jako znakomity masarz. Na nowem miejscu jednakowoż ob. Bojano
wski dołożył starań, by wszystko było wzorem czystości. Tern się 

też tł6maczy, że wyroby ob. Bojanowskie-go wyrobiły sobie jak najle
pszą markę, że są rozchwytywane nawet przez amerykan6w i że 

w wielkiej ilości idą także w okolicę. 
Ożenił się w roku 1897 z Cecylią, z domu Ronkowską, kt6ra dziel-

nie dopomaga mężowi w prowadzeniu interesu. · 

~~ --- . 
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Maksy1nilian Swięcicki. 
Do młodszych obywateli miasta Buffalo, ale poważnych i wpływo

wych należy ob: Maksymilian Święcicki. Uro:lził się w Inowrocławiu 
w Wiel. Księstwie Poznańskiem r. 1870, gdzie też przez lat kilka pro
wadził zakład masarski, należący do pierwszorzędnych interes6w 
w Inowrocławiu. W kilka lat ob. Święcicki nam6wiony przez znajo
mych, udał się do Ameryki w roku 1901, przybywając wprost do Buf
falo. Znakomity masarz, zdolny i energiczny, wierzył w to, że swe 
zdolności potrafi zużytkować należycie, że przy swej wytrwałości zrobi 
grosz i zdobędzie sobie stanowisko poważne wśr6d og6lu Polonii ame
rykańskiej. Nie tyle zatem namowy jak wiara w siebie, fantazya mło
dych lat pchnęła ob. Święcickiego w świat. Przybywszy do Buffalo, 
ob. Święcicki pracował początkowo w r6żnych pierwszorzędnych fir
mach buffaloskich, zanim się rozglądnął, zanim zbadał, w kt6rej oko
licy m6głby założyć interes na siebie. Po roku zatem, gdy już po
znał miejscowe stosunki, ob. Święcicki założył interes masarski przy 
Broadway pod No. 1500, w swoim własnym domu, kt6ry w kr6tkim 
czasie zakupił. 

Uprzejmy i towarzyski, usłużny i zawsze żartobliwy, potrafił so
bie ob. Święcicki wyrobić licznych odbiorc6w, tern bardziej, że facho-
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Dom i interes ob. Święcickiego. 

wiec europejski wyrobami swymi umie ludziom trafić do smaku. Mają, 
też jego wyroby wielkie wzięcie tak w Buffalo jak i okolicy. 

Wszedłszy odrazu do interesu, ob. Święcicki nie zapomniał także, 
że jest polakiem, że obowią,zkiem jego należeć jest do organizacyfpol
skich. Już w kraju był pracownikiem na polu społecznem, dlatego 
też natychmiast zapisał się do Zwią,zku Nar. Polskiego i należy obec
nie do grupy 243 Obrońc6w Sztandaru Polskiego, gdzie też obrano go 
kasyerem po raz drugi z rzędu. 

Pomimo stosunkowo kr6tkiego pobytu w Ameryce, ob. Święcicki 
zdołał wybić się znakomicie i dzisiaj należy do bardzo poważnego oby
watelstwa w Butfa{o. Szanują, go są.siedzi i poważają,, gdyż umie on · 
żyć po obywatelsku, umie sobie go ują,ć jak r6wnież wyrobić sobie po
wazanie. Ożeniony w r. 1895 w Inowrocławiu, z Pauliną, z domu 
Koerbis, dochował się 2 synów i 2 córek. Najstarszy trzeci syn zmarł 

rzed rokiem. 
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Wiktor L. Ptaszkie"'icz. 

Urodzony w Kołaczycach, powiecie Jasielskim w Galicyi, r. 1867, 
przybył do Ameryki wraz z rodzicami w wieku bardzo młodym 
wprost do Buffalo, w roku 1881ym. Początkowo pracował w najroz
maitszych zawodach, później ożenił się z Leokadyą, Dzięgielewską,, 
w roku 1896. Pierwszy interes na siebie założył około r. 1892 prowa
dząc grosernię pod No. 41 Kościuszko ul., następnie przeniósł się pod 
No. 1066 Broadway, prowadząc równocześnie i salun a następnie pod 
No. 1120 Broadway, gdzie do dzisiaj interes prowadzi. Przeniósłszy 
się na Broadway, rozpocztJ,,l ob. Ptaszkiewicz natychmiast na wielkt!, 
skalę interes. 

Znany był w Buffalo szeroko i lubiany, skupiało się tet w jego 
lokalu życie towarzyskie. Wielka hala, przytykająca do interesu pod 
nazwą, Kościuszko Hala, miała największe powodzenie przez długie la
ta, była bowiem jedynem zbornem,i wygodnem miejscem dla to~a
rzystw i organizacyi. Większość towarzystw i grup miała tu swe po
siedzenia i bale, zabawy i koncerty, wrzało tu jak w ulu, zawsze było 
pełno życia i ruchu. W ostatnich latach Hala Kościuszki otrzymała 
konkurenc,yę, ale pomimo tego pozostała miejscem zbornem starszego 
obywatelstwa, które wiele ma wspomnień, wiele chwil pamiętnych 
w tym lokalu. Rzacz nat~ralna, ża powo:lzanie swe zawdzięczał ob. 
Ptaszkiewicz jedynie swej gościnno§ci, uprzejmości i ogólnemu powa
żaniu. I dzisiaj nie zmienił się, ale pozostał dawnym druchem i towa
rzyszem. Jest też członkiem licznych towarzystw i organizacyi jak 
Zwią,zlm Nar. Pol., Unii Polskiej w Amer., Tow. Śpiew. Kolo Polskie 
itd, Jest także jednym z założycieli Tow. Moniuszko, które dzisiaj 
dobrze się rozwija. Lokal ob. Pt~szkiewicza i obecnie należy do miejsc 
uczęszczanych. Doskonale napoje importowane i krajowe zawsze 
ścią,gają amatorów, a gospodarz jak dawniej tak i dzisiaj uprzejmy, 
gościnny i towarzyski. 
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Andrzej J. Badaszewski. 

Ur. w Murzynie, Wiel. Księstwie Poznańskiem'.:1860 r., przybył 
do Ameryki w roku 1887 wprostdo Buffalo, gdzie pracował początko
wo jako zdolny cieśla przy budowie na zachodniej stronie miasta. Za
oszczędziwszy trochę grosza, rzucił się ob. Badaszewski · w interes, za
kładając przy Rother ave. grocernię, a równocześnie i salun. Było 
to przed 15tu laty. Interes prowadzony uczciwie zwolna się powię
kszał. Po niespełna 3 latach przeniósł interes ob. Badaszewski na wy
godniejsze miejsce, naprzeciw kościoła św. ,Jana Kantego, a następnie 
sprzedawszy dom, zakupił obecnie zajmowany budynek;p. l. 1502 B'way, 
gdzie do dzisiaj prowadzi interes, rozszerzając go znacznie, tak, że o
becnie jest hurtownym dostawcą wódek krajowych i zagranicznych, 
jak również wszelkich napojów. Dzisiaj skład wódek i likierów ob. 
Badaszewskiego przedstawia ładny majątek, który powstał jedynie 
tylko z pracy i zapobiegliwości właściciela. Niemal od samego przy
bycia do Ameryki, p. Badaszewski żywo interesował się sprawami pol
skiemi i niebawem wstąpił do Związku Nar. Pol, do którego· należy 
już z górą lat 15. Jest także założycielem grupy 164 pod nazwą K 0 -

synierów Kościuszki, obecnie jest prezesem grupy nr. 243, towarzy
stwa Obrońcy Sztandaru Polskiego. Tak w towarzystwach jak i szer
szych kolach znajomych, ob. Badaszewski jest lubiany i ceniony dla 
jego zacnego charakteru. · Przycz,ynia się do wszystkiego co dobre 
i chętnie sfoży pomocą, gdzie wymaga potrzeba. W roku 1886 ożenił 
się po raz pierwszy, ale nielitościwa śmierć zabrała mu żonę w lat kilka
nascie. Liczne potomstwo wymagało opieki rodzicielskiej, ożenił się 
też p. Badaszewski powtórnie w r. 1903 z Maryanną, z domu Torzew
ską,, a po zmarl,ym jej mężu Korzeniowską, która pomaga w prowadze
niu pięknego interesu. Liczne potomstwo tak z jednej strony jak 
i drugiej, wymaga wielkich obowiązków. Pomaga także ojcu w inte
resie najstarszy jego syn, Kazimierz. 
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Dom i interes ob. A. J. Badaszewskiego. 

Franciszek Prelewicz. 
U rodzony w miejscowości Dą,browa w Kr6lestwie Polski em, żona

ty z Bronisławą, z domu Gawrońską,. Do Ameryki przybył w r. 1893, 
począ,tkowo przebywał w Toledo, następnie w mieście Buffalo, gdzie 
założył salun na Broadway, p6źniej na Sycamore, w końcu przeni6sł 

się znowu na Broadway pod nr. ·1096, ską,d wyjechał do Tona wandy. 
Jest członkiem Unii Polskiej, Zwią,zku Spiewackiego, należą,c do ch6-
ru Chopina, dalej członkiem Unii molder6w. Należy do parafii św. 

Wojciecha. 

W North Tonawanda mieszka pod 1. 72 - 6th ave. i zajmuje się a
genturą, realnościową, i asekuracyjn~, wysyła pienią,dze, sprzedaje kar
ty okrętowe i t. d. 
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Wawrzyniec Ptaszyński. 

Urodzony w miejscowości Strzelno, ,vielkie Ks. Poznańskie, 

w chłopięcym wieku przybył z rodzicami do Ameryki, os*dając wraz 
z niemi początkowo w Brooklynie, N. Y., gdzie też ukouczył szkołę 
parafialną św. Kazimierza. Pozostawiony sam sobie, gdyt niebawem 
rodzice go obumarli, młodzieniec postanowił myśleć o swej przyszlo
sc1. Jako klerk dostał sig do wielkiego składu cygar i przebył tam 
lat 4, następnie wyjechał do Buffalo. Tutaj otrzymał ob. Ptaszyń
ski miejsce w wielkiej fabryce J. O. Jewett's Mfgr. Oo.,gdziejako for
man (przełożony) przetrwał lat 13. Tymczasem jednakowoż nie zapo
minał ob. Ptaszyński o pracy nad sobą. Wieczorami uczył się, nie 
tracił chwil czasu na darmo i w końcu zapisał się do buffaloskiej szko
ły handlowej, którą ukończył. Poznawszy w ten sposób szersze hory
zonty w świecie handlowym, rzucił się ob. Ptaszyński na agenturę ase
kuracyjną i realnościową, którą do dzisiaj prowadzi. Rzetelność w in
teresie pomogła mu i zdobył sobie zaufanie u ludzi, czego najlepszym 
dowodem fakt, że w towarzystwach,do których należy, powierzają mu 
zaszczytne urzędy. Pracuje bowiem ob. Ptaszyński bardzo wytrwale 
dla dobra organizacyi, do których wstąpił. Należawszy do Kółka Dram. 
im. Ad. Mickiewicza, był tam prezesem, dyrektorem i sekr. finanso
wym, obecnie należąc do Zjednoczenia i będąc członkiem grupy 203, 
jest w niej długoletnim sekretarzem finansowym, obieranym corocznie 
przez aklamacyę. W grupie powyższej był ob. Ptaszyński także ka
syerem. - Ożeniony w roku 1895 z·Józefą z domu Pijanowską, docze
kał się jednego syna i jednej córki. Długie lata pracy nużącej i nieraz 
ciężkiej nie przeszły ob. Ptaszyńskiemu na marne. Oszczędnościami i 
sumiennym obrotem pieniężnym potrafił zebrać mająteczek, realność 

bowiem pod No. 571 przy Fillmore ave. jest jego własnością. Pod, 
tym też numerem prowadzi agenturę realnościową, asekuracyjną, sprze
daż kart okrętowych, wysyła pieniądze do starego kraju, wyrabia ple
nipotencye i wszelkie akty prawne, jest bowiem także notaryuszem 
publicznym. 
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Józef By liński. 
Do wielkich zakładów krawieckich na Polsce, należy interes ob. 

Józefa Bylińskiego pod No. 34 Kent ul. Zatrudnia on 30 osób stale, 

a nieraz liczba ta podnosi się w sezonach więcej ruchliwych. Ob. Jó-. 
zef Byliński urodził się w Puni pod Wilnem, na Litwie, w r. 1872. -

W Europie ob. Byliński w młodych latach zajmował różne posady po 
urzędach gminnych, był także pośrednikiem w sprawach kontraktor

skich, jednakowoż widzf!c, że siły swe może zużytkować na innem po

lu, wyjechał do Ameryki 1894 r., początkowo przebywając w różnych 

miejscowościach w stanie Pennsylvania, wreszcie osiedlił się na stale 
w Buffalo. 

Widzf!C w swych różnych podfóżach, że tylko interes popłaca, po

stanowił sam na siebie rozpocząć cokolwiek. Nie będąc zawodowcem, 
po rozglądnięciu się w tern i owem, zaczął się uczyć krawiectwa. -

Przeszedłszy fachową szkolę krawieczyzny, jak również szkolę kroju, 
, pracował ob. Byliński w różnych wielkich firmach, wreszcie po kilku 

latach rozpoczął pracę wyłącznie na siebie, zakładając interes na rogu 

Clark i Kent ulic. Stą? przesuwał się ob. Byliński coraz dalej, w koń-
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cu zakupił realność pocl No. 34 Kent ul., gdzie wystawił cłom mie
szkalny i clobuclowal obszerną pracownię krawiecką, w której maszy
ny pędzone są silą elektryczną. \'\T ciągu 9cio letniego istnienia za
kładu rozwijał się on i dzisiaj dalej rozwija, dzięki tylko energii jego 
właściciela. 

Gcly . przybył on do Buffalo, zauważył, że pocl względem fabrycz
nego wyrobu ubiorów polacy są w tyle. Postanowił przeto przebojem 
iść naprzód i wytrwałością tyle zrobił, że zakład jego jest dzisiaj pierw
szorzędnym, a wyrolw swoje dostarcza największym firmom w mie
scie. Przemysłowiec młody, nie miał dotychczas chwil wolnych, by 
także i na polu społecznem coś zrobić, ;tle stanąwśzy na nogach, zdo
bywszy sobie podstawę bytu, ma zamiar wstąpić do kilku towarzystw 
polskich. 
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J akób R. Pawlak. 

Do~starszych obywateli w Buffalo należy ob. Jakób R. Pawlak.
Urodzony w Oborniku, w Wiel. Księstwie Poznańskiem, 18'72 r., wraz 
z rodzicami przybył do Ameryki w roku 1884, osiadają,c począ;tkowo 
wraz z niemi w Scranton, Pa. Tutaj wieczorami kształcił się w szko
le handlowej, szkoły począ;tkowe ukończył bowiem w Po~nańskiem. -
U czą;c się, pracował także w pierwszych miesią;cach w .kopalni, poma
gają;c w ten sposób rodzicom. W r. 1892 udał się ob. Pawlak do Buf
falo, gdzie otrzymał korzystne zajęcie w Buffalo Storage & Carting 
Co. (zakład przewozowy) gdzie przetrwał lat 6 jako :forman (przeło
żony). Równocześnie niemal pracował ob. Pawlak nad sobą;, by się 
lepiej wykształcić. W wolnych przeto godzinach wieczornych chodził 
do Cattons Business College. Nabyte wiadomości pomogły mu w in
teresie, który niebawem ótworzył. Mianowicie rzucił się ob. Pawlak 
w interesy realności-owe, założył biuro szy:fkartowe, które prowadzi 
już od lat kilka. Załatwia w niem wszystko, co wchodzi w zakres u
bezpieczenia od ognia, w wypadku i w-chorobie, wysyła pienią;dze do 
starego kraju, wyrabia bondy, poręczenia, pełnomocnictwa, a jako no
taryusz publiczny wszystko przeprowadza prawnie. Ob. ·Pawlak nale
ży do ruchliwych i znanych obywateli w osadzie polskiej. Jest on 
członkiem Unii Polskiej, od założenia należą;c do Tow. Panny Maryi 
Nieustają;cej Pomocy, No. 2'7, gdzie jest sekretarzem od lat 8 przeszło. 
W tern samem towarzystwie był ob. Pawlak prezesem. Był także bar
dzo czynnym członkiem Tow. Mickiewiczów, gdzie był opiekunem 
kasy, sekretarzem protokółowym a także prezesem. Za prezesostwa 
ob. Pawlaka, Kółko Dram. im. Adama Mickiewicza zbudowało sobie 
własny dom z halą; balową;, sceną; itd. Ożeniony w roku 1893 z Ma
ryanną; z domu Ratka, pochodzą;cą, z Buffalo, dochował się 5 synów i 
3 córek. Ob. Pawlak jest lubianym w kolach bu:ffaloskich, a w inte
resie znanym z rzetelności. Biuro mieści się p. n. 181 przy ul. Detroit. 
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Nikodein Galantowicz. 
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Nikodem Galantowicz. 
Urodzony w :Zdziechowie. w Wiel. Ks. Poznańskiem roku 1869. 

Po ukończeniu szk6ł w Gnieźnie, wstąpił :r:ia naukę masarst~a i praco
wał po pierwszorzędnych firmach przez czas dłuższy w Gnieźnie i in
nych miastach. W roku 1891 wyjechał ob. Galantowicz do Ameryki, 
przybywajq,c wprost do Buffalo, gdzie przez kilka lat pracował w swym 
zawodzie w wielkich firmach buffaloskich, a w roku 1896 rozpoczął na 
własn!!, rękę interes, zakupujl!,C stand No. 6 na Broadway Markiecie.
Pracowitość i rzetelność w: interesie pomogła mu wkr6tce stan!!,Ć na 
nogach, to też niebawem, ob. Gafantowicz zajl!,i poważne miejsce wśr6d 
obywatelstwa bu:ffaloskiego. 

Ob. Galantowicz jest jednym z tych, kt6rzy nie cofali się przed 
trudnościami i szli na przeb6j, wierz4c w swe siły i zdolności. Dlate
go też dzisiaj żdobył stanowisko niezależne a interes jego rozwija się 
coraz lepiej. Ma obecnie liczni!, klientelę, ludzie do niego cil!,gnl!,, gdyż 
daje towar db bry i smaczny,: jest powiem masarzem europejskim, do-
brze wyrobionym w interesie :rzeźniczym. ·. 

Z organizacyi polskich jest ob. Galantowicz członkiem Zwil!,zku 
Nar. Polskiego. Dawnięj należał do licznych towarzystw, brał w ży
ciu osady bu:ffaloskiej ;żywy udział, . ale wzmagafacy się interes zmusił 
go do oszczędzania czasu, kt6ry stał się' mu drogim, jak każde~u 
przemysło'Ycowi. , 

Ożeniony po raz pierwszy w roku 1896 z Marti!, z domu Sarno-·. 
wski!,, a po raz drugi w 1904 z Władysław!!, z domu Nowicką, dochował 
się dw6ch · syn6w. Mieszka we·· własnym .domu pod No. 915 przy 
Fillmore Ave. 

Józef· M. Nowalski. 

, "Polacy gdziekolwiek znal9źli się na 
obczyźnie, pr6bowali tworzyć legiony, kt6 -
reby w chwili walki o wolność niosły po
moc uciśnionej ojczyźnie. Tak było w Eu-

- ropie, gdy polacy emigrowali do Francyi i 
., Włoch~:to samo pr6bowano w Stanach Zj. 

· 1 pozakładano cały szereg towarzystw woj
skowych a nawet w okręgach gęściej przez 
polak6w zamieszkanych starano. się utwo
rzyć milicyę z ochotnika polskiego. Jedna
kowoż przeszkody nie pozwoliły uwieńczyć 
dzieła i z towarzystw polskich tylko Gwar
dya Kościuszki w Milwaukee jest prawdzi

wym oddziałem bojowym, gdyż jest kompanii!, lgo wisconsińskiego 
pułku. Ob. J6ze:f M. Nowalski był żołnierzem tej Gwardyi. Jęst 
także weteranem z wojny hiszpańsko-amerykańskiej. Obecnie jest se
kretarzem Stowarzyszenia Polskich Gros_ernik6w w Buffalo i prowadzi 
grosernię pod No. 50 Warner Ave., dorabiajl!,c się uczciwą, drogi!, gro
sza, jakiego mu posk!!,piła młodość przepędzona w szeregach. 
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Lucyan Peclt. 
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Lucyan Pech. 
Urodzony w Miłosławiu, w Wiei. Księstwie Poznańskiem 1860 r. 

dłuższy czas przebywał w Warszawie, w Kr6lestwie Pol., gdzie ra- _ 
zem ze swym bratem prowadził fabrykę wyrob6w żelaznych." Pozo
stawiwszy bratu prowadzenie interesu, kt6ry nawiasem m6wią.c rozwi
nął się znakomicie i firma Pech ~ Co. w Warszawie należy do pierw
szorzędnych zakład6w fabrycznych, wyjechał do Krakowa, skąd udał 
się do Poznania, gdzie rok przebywał. 

Stąd wyjechał ob. Pech do Ameryki, wprost do Buffalo, gdzie 
przebywa lat 10, prowadzq,c niemal od samego początku na własną. rę
kę wyr6b bicykl6w, kt6re zwłaszcza pod marką. ,,Sok6ł" zdobyły so
bie uznanie. 

Ob. Pech bierze czynny udział w życiu tutejszej Polonii. Dzięki 

obrotności i rzutności ob. Pecha, powstało w Buffalo Towarzystwo 
Wzajemnej Pomocy, do kt6rego rozwoju wielce się przyczynił, będąc 
jednym z pierwszych założycieli powyższej organizacyi. R6wnież jest 
ob. Pech czynnym członkiem Tow. Sok6ł w Buffalo i Tow. Rzemieślni
k6w, w kt6rem jako fachowiec udzielał niejednokrotnie cennych rad i 
wskaz6wek. 

Od całego szeregu lat ob. Pech jest członkiem Związku Nar. Pol., 
a kasyerem Stowarzyszenia Domu._Polskiego, do kt6rego powstania 
także przykładał swej ręki. Gdzie tylko wymagała tego potrzeba, czy 
to na polu pracy narodowej czy społecznej, ob. Pech, znajdował się 
zawsze w szeregu pierwszych, kt6rzy nie szczędzili pracy i zabieg6w, 
by dobra sprawa zyskała i doszła do projektowanego celu. To też ob. 
Pech zdobył sobie og6lne uznanie i szacunek wśr6d wsp6łobywateli, 
czego chociażby dowodem jest to, że w trzech towarzystwach jest ka
syerem. Takich obywateli potrzeba nam więcej w Buffalo, gdyż jest 
on nie tylko dzielnym pracownikiem, zdobywając sobie byt niezależny, 
na polu życia przemysłowego, zajmując jedno z wybitniejszych miejsc, 
ale i na polu narodowem, w pracy nad rozwojem tutejszej osady pol
skiej, pracując wytrwale ze skutkiem jak najlepszym. Interes ob. Pe
cha mieści się pod No. 1095 przy Broadway. 
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J. Stanisław Toinaszewski. 
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Jan Stanisław Tomaszewski. 

Nie każdy z wychodźc6w polskich, kt6rzy zawitali do Ameryki, 
przybył tu z konieczności. Wielu przyjechało jedynie tylko dla cieka
wości, dla pr6by, dla poznania świata lub dla fantazyi. Jednym z ta
kich, kt6rzy Ameryki nie potrzebowali a znaleźli się tutaj tylko wsku
tek zbiegu okoliczności, jest ob. Tomaszewski, kt6ry w swym kraju 
przez długie lata zajmował wybitne stanowis~o społeczne, był obywa
telem zamożnym, szanowanym i pożądanym wszędzie. Rodzice ob. 
Tomaszewskiego należeli do wpływowego .obywatelstwa w powiecie 
Trzemeszneńskim. Ojciec był wyższym urzędnikiem gospodarskim, 
matka z domu także· Tomaszzewska, ~acna obywatelka; zapisała się 
w pamięci miesfkań-c6w nie jedrrym dobrym uczynkiem. Rodzice 

jej posiadali majętnp~ć J)ynek pbd 'ł'rzemesznem, a/· familia jej, Ko
smoscy w Trzemeśnie,· ofiarowała hojny zapis, w . kt6r,v m zastrzegła 

wypłacenie zapom6g uczącej się mł9dzieży, płci męskiej, w pierwszym 
rzędzie z rodziny, a jeśli wystarczałoi młodzieży obcej, ale polskiej, 
jeśli okazuje pilność i zdolności. · 

Jan Stanisław Tomaszewski urodził się w Borzejewicach w po-
wiecie Inowrocławskim w r. 1858, 27go listopada. Po otrzymaniu 
wykształcenia kupieckiego, zaznajamiał się dalej praktycznie ~ pierw
szorzędnych firmach, poczem wstqpił do wojska, służąc przy 54 'puł
ku piechoty w Kestlinie, w Pomeranii. Wystąpiwszy z woj~ka, oże

nił się ob. Tomaszewski z Katarzyną z dom.u Chr6ścińską i załQżył 
w Toruniu nawłaspą rękę dystylarnię, połączoną z pierwszorzędnym 
handlem kolonialnym. Niebawem piękny ,l()kal ob. Tomaszewskięgo 
stal się ogniskiem życia towarzyskiego w Toruniu i był gl6wną kwa-

terą obywatelstwa nietylko miejskiego ale i z okolicy, kt6re się licznie 
do ob.Tomaszewskiego zjeżdzało. Jakie miał poważanie ob. Tomaszew
ski w Toruniu,dowodzi choćby to, że przez 9 lat pełnił obowiązki kon
trolora w banku. Przyjacielski i lubiany przez wszystkich, samem 
wzięciem wśr6d obywatelstwa już się narażał władzom pruskim, kt6re 

widząc, że ob. Tomaszewski jest praw,ym i dzielnym polakiem, zaczęły 
·· mu r6żnemi sposobami dokuczać. Kluło w oczy niemczyznę, że ob. 
Tomaszewski skupia u siebie obywatelstwo, czem tylko zatem niemcy 
mogli, podkopywali byt jego interesu. W pływy jednakże wielkie, po
zwoliły mu pomimo przeszk6d i trudności, przez lat 17 z g6rą utrzy
mać się na zajętej plac6wce. W końcu widząc, że ustawiczna walka 
grozi mu ruiną, ob. Tomaszewski zwinął interes i dla •odpoczynku, dla 
więk,-zej swobody, przeni6sl się do Ameryki, przybywając do Buffalo 
w roku 1901. 

Znalazłszy się na gruncie obcym, ob. Tomaszewski bynajmnie 
nie stracił głowy, tern bardziej, że i bez grosza nie b;y}, należał bowiem 
do niego pr6cz interesu i folwark Millhof, ol:ejmujący 500 m6rg zie
mi, tuż pod Toruniem. Więcej jednakże pomogła ob. Tomaszewskie_ 
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Dom i interes ob. J. Stan. Tomaszewskiego, 

mu długoletnia praktyka i doskonała znajomość interesu. Spędziwszy 

zaledwie 6 tygodni w Buffalo, rozpatrzywszy się w położeniu, już 

w6 tygodni ob. Tomaszewski zakłada interes przy W olz ave. i Broad
way, w pólrokuprzeprowadzasięna Young ave. i Broadway, a równo
cześnie sprowadza swą żonę i córkę z Europy. Po trzech kwartałach 
kupuje dom przy ul. Titus i Broadway, gdzie do dzisiaj interes z po
wodzeniem prowadzi. 

Obecnie interes ob. Tomaszewskiego rozwinął sią znakomicie. Jak 
w starym kraju tak i tutaj zdołał ob. Towaszewski wyrobić sobie jak 
najlepszą opinię i ogólny szacunek. Poważny i stateczny obywatel a 
pomimo tego grzeczny i w interesie sumienny, musiał sobie ob. Toma
szewski w krótkim czasie wyrobić cały szereg prawdziwych przyja
ciół, a wśród ogółu polonii buffalowskiej poważanie. 

Nic więc też dziwnego, że ob. Tomaszewski potrafił tak rozszerzyć 
swój interes, że dzisiaj prowadzi go na wielką skalę i dostarcza ze 
swych wielkich składów najlepszych wódek, win krajawych i zagrani-
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cznych licznym kupcom tak w mieście jak i okolicy. Kilka wyładowa
nych woz6w codziennie wraca wieczorem do domu, by na drugi dzień 
ponownie nabrać towaru i rozsprzedać go całkowicie. Niema gatun
ku jakiegokolwiek napoju, kt6ryby ob. Tomaszewski nie miał na skła
dzie lub w kr6tkim czasie nie doręczył na zam6wienie. Dlatego też 
przy umiejętnem kierowaniu interesem z roku na rok zwiększa go coraz 
bardziej, r6wnocześnie usilną, i wytrwałą, pracą, dorabiając się mają
teczku. 

W ostatnich czasach ob. Tomaszewski lokal sw6j rozszerzył i u
piększy}, w przebudowę wkładając sporę sumę pieniędzy. Przyjemne 
i eleganckie miejsce ściągr też do siebie obywatelstwo polskie, a także 
chętnie odwiedzają, ob. Tomaszewskiego niemcy, pomimo tego, że in
teresy niemieckie są, pod bokiem. Dow6d to, że ob. Tomaszewski 
umie sobie zjednać i pozyskać taktem i uprzejmością, klientelę bez 
względu na przekonania polityczne lub na r6żnicę narodowościową. 

W życiu osady buffaloskiej ob. Tomaszewski r6wnież czynny bie
rze udział. Jest on założycielem Grupy Kujawskiej, a w innych to
warżystwach także pomaga i pracuje. 

Maciej U siak. 
Urodzony w Kr6lestwie Polskiem w Budziwiźnie r. 1869 przybył 

do Ameryki r. 1885, początkowo przez lat 2 przebywając w Pittsburgu, 
a następnie przeni6sł się do Buffalo, gdzie od lat 20 przebywa. W 
trzy Iata zaoszczędziwszy sobie pieniędzy, założył saloon i węglarstwo 
przy ul. Peckham i Detroit, kt6ry prowadził przez lat 14 z rzędu. 
Następnie zwinął saloon i w roku 1904 wybudował sobie piękny dom 
przy Fillmore ave., pod No. 620-622, gdzie przeni6s}się w rok później, 
i gdzie także prowadzi interes drzewny i węglowy. Obywatel Usiak 
znanym jest na Polsce, gdyż przebywając w Buffalo od lat 20 z g6rą i 
prowadząc interes, musiał wejść z ludźmi w stosunki, zawsze jednak 
najrzetelniej p'ostępując. Wyrobił też sobie dobre imię i dzisiaj 
jest og6lnie poważanym. Z Towarzystw polskich jest członkiem 
,,Unii Polskiej w Ameryce", a przez lat kilka był prezesem Stowarzy
szenia Węglarzy Polskich, a obecnie jest w niem sekretarzem. Pr6cz 
tego należy do kilku innych Towarzystw. Ożeniony w r. 1892 z Ma
ryanną, z domu Strynia, dochował się 4 syn6w i dw6ch c6rek. Dwoje 
dzieci pr6cz tego umarło. 
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S. S. N o wicki. 
Do szczuplej garstki jednostek, które potrafiły się wybić jedynie 

swą własną prac!!, należy znany na Polsce obywatel S. S. Nowicki. 
Urodził się w Pozrni.ńskiem w r. 1872, a do Ameryki przybył wraz z 
rodzicami, mając zaledwie lat 7. Lata młodzieńcze przepędził na la
wie szkolnej, ucz!_!c się w szkole św. Stanisława B. i M. Wypadek 
zrz!_!dzil, że młody Nowicki został oddany jedynie własnym silom. 
Ukończywszy szkolę parafialną, musiał pracować po fabrykach ciężko, 
nieraz z wytężeniem wszystkiej swej dopiero rozwijajr1cej się energii. 
Jednakowoż trudy i przeciwności losu nie złamały młodzieńca, rwą

cego się do życia. Zarabiając zaledwie $7 tygodniowo, p. Nowicki 
wstąpił do Cattons National Business Colleg·e, opłacając ze szczupłych 
swych dochodów wysokie opłaty szkolne, bo tygodniowo zabierające 

niemal pół zarobku młodzieńca. Ciężkie i gorzkie przeżywać musiał 
chwile, odmówić sobie niejednego, pracować dniami na zarobek, no-
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cami nad własnem wykształceniem, walczyć latami o byt, o egzysten
cyę, ale pomimo tego nie upadł. Zmógł siłą swego ducha, wytrwało
ścią i żą,dzą wiedzy wszystkie przeciwności i pomimo niezwykłych 
mozołów, ukończył szkołę handlową z najlepszym skutkiem, Podczas 
gdy inni latami uczyć się musieli, młody Nowicki pomimo tego, że 
podówczas języka angielskiego nie umiał zbyt dokładnie, wyprzedził 
swych rówieśników i to, czego amerykanie uczyć się musieli dwa lata, 
on skończył w roku, bo chęć nauki pchała go naprzód, kazała mu ko
rzystać z dobrej sposobności. Jest on przykładem dla innych, wzo
rem godnym naśladowania, gdyż wszystko co posiada, zawdzięcza za
parciu siebie, wytrwałości i pracy niemal mrówczej. Dzisiaj p. No
wicki jest szanowanym i lubianym ogólnie obywatelem. Od lat 17 
prowadzi już między polakami interesy realnościowe i piękne jego 
biuro mieści się we własnym jego domu pod n. 607 Fillmore ave. już 
od lat 8 z górą. Rzetelność w interesie jest podstawą jego powodze
nia. Sumienny i skrupulatny w transakcyach finansowych, zdobywa 
sobie coraz większe wzięcie i chociaż młody, wyrobił sobie Szacunek 
ogólny. Ożenił się w roku 1896 z Franciszką z domu Ćwiklińską, cór
ką znanego i poważanego ob. Jakóba Ćwiklińskiego. Jako gorący 
polak, od lat najmłodszych dawał dowody swego patryotyzmu, jużto 
organizując, jużto należąc do różnych towarzystw młodzieży. Obe
cnie jest członkiem czynnym i ruchliwym Kółka Dram. Im. A.dama 
Mickiewicza i prócz tego członkiem Zjednoczenia, Kupców i Przemy
słowców. 

Niech to posłuży dla młodszej generacyi jako nauka, że nie tyl
ko spadek po rodzicach czyni człowieka szczęśliwym, ale chęć i wytr
wałość w nauce potrafi nas zrobić narodem, który odznaczyć się może 
w tej przybranej Ojczyźnie jako naród szlachetny, godzien dawnej 
Polski. 

Jan St. Ko lis. 

Urodzony 1867 roku w Cyrance, powiat Mielec w Galicyi, po 
ukończeniu szkół obowiązkowych, pozostał przy rodzicach, dopoma
gając im w interesie,a głównie zajmując się zakupnem żywego towaru. 
Wzięty do wojska, wysłużył swe lata w 40tym pułku piechoty, stacyo
nowanym w Jarosławiu, Rzeszowie i Przemyślu. W drugim roku 
służby wojskowej został kapralem, a jako dowódca plutonu opuścił 

szeregi wojskowe. 

W rok po wojsku.ob. Kolis ruszył do Ameryki i wylądował 16go 
kwietnia 1889 roku w New Yorku, udając się wprost do Buffalo. 
W początkach ob. Kolis pracował przy czem się dało, w końcu w roku 
1899 założył interes rzeźnicki na własną rękę, pod nr. 80 Gibson ul., 
którą to realność w dwa lata zakupił. Będąc wprawnym zdolnym 
i dobrym masarzem, z roku na rok ob. Kolis wyrabiał sobie coraz 
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,J. S. Kolis z żoną. 

większe koło odbiorców, tstk że dzisiaj wyroby jego rozchodzą się po 
calem mieście, jak również okolicy. Spokojny, stateczny i uczynny 
potrafił sobie ob. Kolis wyrobić poważanie wśród obywatelstwa, lubią 
go sąsiedzi, bo ob. Kolis tylko dobrze każdemu stara się robić, nie 
wie co to są sądy, raczej sam poniesie szkodę, niż od kogoś siłą by_ się 
domagał naprawienia krzywdy. Ożeniwszy się w r. 1891 z Maryanną 
z domu Bebkiewicz rodem z Liska, dochował się 4 synów i 2 córek. 
Z organizacyi polskich jest członkiem Unii Polskiej m. 4. 

Żona ob. Kolisa, znakomita gospo::lyni, pracowała wraz z mężem 
w interesie, pomagając mu w czem mogła, bo wspólne siły najlepszą 
są metodą. I dzisiaj często zastępuje męża, bo_ interes się zwiększa, 
a niepodobna nie obsłużyć klienteli cisnącej się gromadą. Zawsze 
uśmiechnięta i swobodna a pracowita, na wszystko coś znajdzie, wszy
stkiemu podoła, temu też przypisać należy, że obojgu powodzi się nie 
najgorzej i że interes ma ustalony odbyt tern bardziej, że wyroby ob. 
Kolisa należą do przednich w Buffalo. 
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Wilhehn V. Górny. 
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Wilhelm V. Górny. 

Do większych przemysłowców polskich, bo posiadają,cy fa
bryczny zakład wyrobu ubiorów, należy ob. W. V. Górny. Urodzo
ny w miejscowości Zaniemyślu w Wiel. Ks. Poznańskiem w r. 1870, 
do Ameryki przybył 10 grudnia 1893 r., osiadają,c w Buffalo, gdzie 
począ,tkowo pracował w różnych zakładach krawieckich, a później z 
dorobku pracy kilkuletniej założył interes na własną, rękę w domu 
pod nr. 188 Sweet ave., który kupił od ob. Szczukowskiego. Będą,c 

biegłym i doskonałym krawcem, mają,c praktykę europejską, i amery
kańską,, wkrótce ob. Górny potrafił wybić się ponad zwykły poziom„ 
i interes rozszerzyć tak dalece, że w lat 4 doprowadził go do rozkwi
tu. Dzisiaj w zakładzie jego pracuje 30 osób, a cały szereg maszyn 
robi wyglą,d pracowni prawdziwie fabrycznej, bo też na sposób fa-

bryczny wyrabiane są, co tygodnia stosy ubrań wszelkiego rodzaju, 
które idą, następnie do pierwszorzędnych handli w mieście. 

Jak każdy tak i ob. Górny z trudem i mozołem doszedł do posia
danego stanowiska, zawdzięczają,c swe wzięcie wśród kupców amery
kańskich swej rzetelności, punktualności i sumiennej pracy. Jedna
kowoż to uznanie wśród amerykanów, pozwoliło ob. Górnemu i wśród 
swoich wyrobić sobie jak największy pobyt na swe ubrania. Cią,gną, 

więc do niego wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy dbają, o to, by ubranie 
było eleganckie, doskonale odrobione, z dobrego materyału a tanio. 
Wśród obywatelstwa buffaloskiego znanym jest ob. Górny jako szcze 
ry druh. Lubią, go i szanują, powszechnie. W życiu polonii buffa
loskiej ob. Górny od samego niemal przybycia brał czynny udział. 

Jest długoletnim członkiem Zwią,zku Narodowego Polskiego, należą,c 
do grupy 194 Tow. Krawców Polskich, dalej członkiem Stowarzysze
nia wzajemnej pomocy w chorobie, a także czynnym członkiem i jed
nym z założycieli towarzystwa śpiewackiego Polskie Kolo Śpiewa
ckie, gdzie jest także kasyerem. Prócz ltego jest członkiem Tow. 
Czytelnia, znanego ze swej pracy dla dobra ogółu polonii buffaloskiej. 
W towarzystwach tych ob. Górny jest zawsze pożą,danym, a jako 
członek, dobrym pracownikiem. Jako przemysłowiec jest siłą, nie
poślednią, w dosyć jeszcze szczupłych szeregach polskich przemysłow

ców, gdyż jest energicznym, pomysłowym, obrotnym, a co tak ogrom 
nie dużo znaczy, sumiennym. Dlatego też w krótkim stosunkowo cza
sie potrafił zdobyć mają,teczek i wzięcie wśród obywatelstwa. 
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Konstanty Gacze wski. 
Do pionier6w buffaloskiej Polonii należy p. Konstanty Gaczew

ski. U rodzony w Brdowie w Kr6lestwie Polski em, po ukończeniu 

szk6ł początkowych pracował przy ojcu, kt6ry prowadził rzeźnictwo. 

Wyr6słszy na mlodzieńca,ruszyl młody Konstanty w świat, pracując po 
r6żnych firmach w wielkich miastach Kr6lestwa Polskiego, jak w Ka
liszu, Łodzi itd. Umysł przedsiębiorczy szukał zawsze czegoś nowe
go. Posuwał się też ob. Gaczewski coraz dalej, aż w końcu w r. 1888 
wybrał się do .Ameryki,przybywając wprost do Buffalo. Bylyto czasy 
nadzwyczaj ciężkie. Pracował też ob. Gaczewski przy czem się dało, 
nieraz już upadając z wycieńczenia. Po kilku latach, zaoszczędzi
wszy grosza, założył ob. Gaczewski salun na Broadway i Wilson 
p6źniej przeni6sł się na ul. Kościuszko i Broadway a w końcu kuvił 
sobie realność przy Quincy ul., gdzie interes z powodzeniem do dzi
siaj prowadzi. Obecne miejsce pozwoliło ob. Gaczewskiemu wejść 

w sw6j własny zaw6d i założyć przy salunie interes rzeźnicki. Ener
giczny obywatel potrafił sobie wśr6d sąsiad6w wyrobić poważanie 
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Dom i interes ob. Gaczewskiego. 

a pilnując swego, dopomaga i drugim. Lubią go też i chętnie garną 

się do niego, bo wiedzą, że ob. Gaczewski nie puści swego, ale zawsze 
postąpi uczciwie. Wyroby ob. Gaczewskiego jako fachowego masa
rza znalazły sobie uznanie, to też interes z dnia na dzień się powięk
sza. 

W ostatnich czasach ob. Gaczewski objął wspaniały i obszerny 
lokal przy Broadway i Kościuszko ulicy, jedno z najpiękniejszych 

miejsc na East Side, kt6re niezależnie od dawnego swego interesu pro
wadzi. Elegancki lokal, pięknie i wygodnie urządzony, z doskonalą 

kręgielnią, ściąga zawsze poważną ilość obywatelstwa do siebie, tern 
bardziej, że uprzejmy gospodarz umie sobie zjednać gości i uprzyjem
nić im pobyt. Dodać do tego wypada, że nowe miejsce zaopatrzył ob. 
Gaczewshi w najlep,ze napoje tak krajowe jak i zagraniczne. 

Z organizacyi polskich ob. Gaczewski jest członkiem Zw. Nar. 
Pol. należąc do grupy 383 S,ynowie Kr6lowej Polskiej i innych. 
Ożeniony bardzo młodo, gdyż miał lat niespełna 19, z Stanisławą z do
mu Ostrowską, dochował się ob. Gaczewski 6 syn6w i jednej c6rki. 
Pracowita i nadzwyczaj oszczędna żona pomogła ob. Gaczewskiemu 
zdobyć sobie stanowisko wśr6d Polonii poważne i wpływowe. Należy 

on też do starszych pionier6w, kt6rych głos w Towarzystwach dużo 
znaczy, kt6ry w pierszych latach, gdy interes nie zabierał mu całego 
czasu, chętnie pracował dla dobra organizacyi i dla swoich. Dlatego 
też po 18 letnim pobycie wyrobił sobie ob. Gaczewski szacunek a ma
jąteczek jaki zdobył pracą. ciężką i uporczywą, przedstawia piękną 
wartośó. 
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Jan Burczyński. 
Do młodych obywateli na Polsce, a tern młodszych, gdyż dopiero 

lat 4 przebywa w Ameryce, należy p. J. Burczyński. Jednakowoż po
mimo tego ruchliwy przemysłowiec potrafił w tym kr6tkim czasie tak 
dobrze się uwinąć, że dzisiaj posiada piękny interes, piekarnię pod No. 
179 Stanislaus ul., kt6ra coraz lepie.i się rozwija. Jan Burczyński uro
dził się 16 stycznia 1880 r. w miasteczku Kowalewo, pod Toruniem, 
w Prusach Zachodnich. Po odbyciu szk6l obowiązkowych, upodobał 
sobie piekarstwo, do kt6rego też się zaciągną}, ucząc się w miejsco
wości Wągleźno a zostawszy skończonym piekarzem, pracował kolejno 
po r6żnych domach piekarskich w Prusach Zachodnich w Poznańskiem 
i prowincyi Brandenburg. Wzięty do wojska, rok odsłużył w linii 
w Brunświku w Dessau a na rok drugi odkomenderowano go do pie
karni wojskowej w Magdeburgu. Zobaczywszy przy wojsku kawał 
świata, zrozumiał ob. Burczyński, że najlepiej jest zacząć interes na 
siebie. B.vl młody, zdr6w, wyuczony w swym zawodzie doskonale, 
pomyślał zatem, że dobrze byłoby udać się do Ameryki, gdzie wiedział 
że dobry :fachowiec zawsze jest pożądany. Zaczął zatem pracować 
i oszczędzać, a uzbierawszy sporą sumkę pieniędzy, ruszył w kilka 
miesięcy w r. 1902 do Ameryki, przybywając wprost do Buffalo. 
Tutaj otrzymał natychmiast miejsce w olbrzymiej piekarni Collinsa, 
gdzie dłuższy czas się utrzymał. Zawsze ruchliwy, w rok wyszukał 
sobie towarzyszkę życia w osobie Wandy z domu Szukalskiej, z kt6rą 
się ożenił w r. 1903. Ożenienie się pomogło ob. Burczyńskiemu do 
rozwinięcia interesu na wielką skalę i dzisiaj piekarnia Burczyńskiego 
przedstawia piękny interes. Wyroby doskonałe mają licznych od
biorc6w, nic więc dziwnego, że piekarnia przy sumiennej a wytrwalej 
pracy obojga państwa Burczyńskich rozszerza się i szybko rosme. 
W osadzie ob. Burczyński jest lubiany i chociaż jeszcze młody, wzię
cie ma wszędzie. Dochował się p. Burczyński jednej c6rki Euge
nn. 

Stanąwszy na własnych silach, pomyślał p. Burczyński i o tern, 
by być czynnym członkiem społeczeństwa polskiego w Stanach Zjed-
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Dom i piekarnia ob. Burczyńskiego. 
noczonych. Wstąpił zatem do Związku Nar. Polskiego i należy do 
grupy 153 Tow. Obrońcy Orla Polskiego. 

Młody przemysłowiec, zdobywszy ładny mająteczek, o:dyż należą 
do niego 3 domy, nie myśli na tern co ma zaprzestać. Jest zdolny 
pracowity, uczciwy i lubiany, uśmiecha się też do niego przyszłość, 
i nie ulega wątpliwości, że rozwinie jeszcze bardziej swe siły. Obec
nie należy do wpływowych obywateli na Polsce. W ostatnich miesią
cach dotknął państwa Burczyńskich cios, gdyż umarł ojciec p. Bur
czyńskiej, ogólnie szanowany, sędziwy obywatel Józef Szukalski z ul. 
Lovejoy. 

Win cen ty Kozłowski. 
Urodził się w Królestwie Polskiem w gub. "l:.omżyńskiej,w latach 

późniejszych zajmował posadę gminnego urzędnika, do Ameryki 
przybył w r. 1890 osiedlając się początkowo w Pittsburgu, następnie 

w Chicago, wreszcie w Buffalo. Tutaj założył p. Kozłowski interes 
pod No. 1017 Broadway róg Lombard, o dzięki swej obrotności potra
fił niebawem wyrobić ze swego lokalu ruchliwe miejsce, które odwie
dzają handlowcy i przemysłowcy polscy bardzo licznie. Dobze 
napoje, wyborne przekąski, a głównie obsługa europejska, pomaga 
p. Kozłowskiemu do coraz wigkszego rozwijania swego interesu, 
który prowadzi już od 10. Do lokalu p, Kozłowskiego chętnie wielu 
spieszy, gdyż tu spotka przyjaciół i znajomych i na przyjemnej poga
wędce spędzili może kilka chwil przyjemnych. Przy salunie prowa
dzi p. Kozłowski wyborną restauracyę, licznie odwiedzaną,. Specyal
nie poleca p. Kozłowski doskonałe napoje tak importowane jak 
i krajowe, które sprowadza z firm pierwszorzędnych. 
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Antoni Fisher 

Jedynym polakiem na Polsce, który potrafił wyrugować z osady 

żydowskie i inne wyroby sztucznych wód, a zastąpić je swoimi, jest 

p. Antoni Fisher. Ur. 1858 r. w miejscowości Jeleń w Prusach Za

chodnich. W młodym wieku przybył do Ameryki, przybywając 

wprost do Buffalo w r. 1881. W krótkim czasie, bo w rok ożeni} się 

p. Fisher z Julianną z domu Żulewską. ,Tako zdolny kowal - mecha

nik zarabiał doskonale, ale przerzucił się wnet do prowadzenia inte

resu na własną rękę, zaklaclaj}!C salun na Peckham i Detroit, a po sześ

ciu latach założył fabrykę sztucznych wód mineralnych. Już po

przednio zdobył sobie p. Fisher wśród współobywateli szacunek, 

pierwsza więc jego tego rodzaju fabryka, prowadzona początkowo na 

ulicy Quincy, rozwijać się zaczęła pięknie, gdyż właściciela jej ogól

nie lubiano. W roku 1905 p. Fisher przeniósł swe zakłady wód mi

neraln;ych pod nr. 624 - 626 Filmore ave., gdzie też pobudował sobie 

z frontu elegancki dom mieszkalny, z tylu natomiast mieści się fabry

ka. Poważny obywatel p. Fisher, powszechnie znany i szanowany, 

wyrobił sobie jak najlepsze imię. Jest on jednym z pionierów prze

mysłu polskiego w Buffalo, i jednym z tych nielicznych, którzy w 

walce z przeciwnościami nie upadli, ale wytrwałością i hartem ducha 

pokonali trudności, zdobywająp sobie pewną i silną egzystencyę. 

Jako dobry polak jest także członkiem licznych towarzystw pol

skich, a między innemi należy cło Związku Nar. Pol., grupy 38, Tow. 

Ks. J. Poniatowskiego, do Zjednoczenia, Tow. św. Jana Kan tego i t. cl. 

Przeniesiona pod nr. 624 - 626 Fillmore ave. fabryka p. Fishera jest 

dzisiaj poważnym zakładem. Wyrabiane w nim wody sztuczne są do

skonale w swym rodzaju i konkurują z wyrobami amerykanów, nie

jednokrotnie je przewyższając. Między innemi wyrabia p. Fisher: 

Selcer, Lemon Soda, Craem Soda, Cherry Faset i 15 innych gatunków 

różnych wód owocowych i mineralnych. 
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Wojciech Maciejewski. 
Urodzony w Kleczewie, powiat Słupiecki, gub. kaliska w Króle

stwie Polskiem roku 1880tego, jako młody chłopiec przy rodzicach 

uczył się już piekarstwa, zaznajmiając się z młynarstwem, którego zna 

jomość bardzo jest potrzebną, jeśli się chce być należycie wyszkolo

nym piekarzem, nie myślącym tylko o zwykłem prowadzeniu interesu, 

ale o rozwoju tegoż w przyszłości na wielką skalę. 

Przybywszy do Buffalo w r. 189'7, ob. Maciejewski zaczął praco

wać przy swym starszym bracie, kt6ry już miał piekarnię na W oltz 

Ave. Po kilku latach pracy, młody Wojciech założył na własną 
rękę piekarnię, któr~ do dzisiaj z powodzeniem największem prowadzi 

Przeciwko polskiemu piekarzowi wystąpił niemiec, także piekarz w są 
siedztwie, chcąc go zniszczyć, jak zniszczył już wielu. Walka trwała 

lat trzy, prowadzona z uporem, ale młody przemysłowiec dał sobie 

radę, nie poddał się i z walki wyszedł zwycięzko. Dzisiaj pie

karnia ob. Maciejewskiego wyrobiła sobie uznanie bo też pieczywo jej 

jest doskonale, smaczne i czyste. Rozchodzi się też w wielkiej 

ilości i ci sami niemcy, kt6rzy do niedawno bojkotowali interes polski, 

kupują pieczywo ob. Maciejewskiego, gdyż zdobyło sobie ono uznanie. 

Ożeniony w maju 1903 r. z Franciszką z domu Partyka, dochował 

się jednego syna i jednej c6rki. Gospodarna i pracowita żona jest 

prawą ręką ob. Maciejewskiego. Pracuje z nim wsp6lnie i pomnaża 

mają,tek, kt6ry pracą wytrwałą zawsze zdobyć można. 

Ob. Maciejewski lubiany jest w Buffalo. Chociaż młody, jako 

przemysłowiec zdobył sobie uznanie. Szanują go za to, że pamięta 

o swej rodzinie, ma bowiem przy sobie matkę i babkę, kt6ra pomimo 

lat p6źnych zdrowa i rzeźka, dopilnuje niejednego. Z organizacyi 

polskich jest on członkiem Związku Nar. Polskiego, należą,c do grupy 

153 Oręża Polskiego, już od lat kilku. 

Młody i energiczny ma wielką przyszłość przed sobą. W to

warzystwach i klubach polskich jak i ameryka1fakich ma wielkie 

wzięcie, a wesoły, uprzejmy i towarzyski umie sobie wyrobić szero

kie kola przyjaci6ł. 
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Józef Jęczka. 
Dawno osiadłym obywatelem i jednym ze starszych kupców pol

skich w Buffalo jest ob. Józef Jęczka. Urodził się w Obornikach 
w Wiel. Ks. Poznańskiem r. 1871, przybył do Ameryki z matką, Jó
zef~ we wrześniu r. 1883 do Buffalo. Ojciec Józef zgin~ w wojnie 
niemiecko - francuskiej. Pocz~tkowo ob. J ęczka pracował po róż

nych zakładach, później w r. 1895 założył salun przy ul. Stanislaus 
No. 211, ale widz~c, że w innym zawodzie kupieckim lepiej by mógł 
zużytkować swe zdolności, założył grosernię w tern samem miejscu 
w rok później, zwijaj!!c równocześnie salun. 

Zmiana interesu wyszła ob. Jęczka na korzyść. Wkrótce 
sam się przekonał, że jest zdolnym kupcem, a w salunie niew~tpliwie 
byłby postradał swe zdolności. W pięć też lat tak dobrze kierował inte
resem, że mógł sobie zakupić narożnik pod No. 197 Stanislaus, róg 
Rother Ave., gdzie wybudował sobie dom, w którym do dzisiaj pro
wadzi z powodzeniem interes a także mieszka. Dodać wypada, że do 
powodzenia przyczyniło się ob. J ęczka to, że umiał sobie ludzi zjednać 
grzeczności~, rzetelnem prowadzeniem interesu a także dawaniem do
brych towarów, gdyż zawsze ob. Jęczka jest zdania, że na tandecie 
nie zrobi się nigdy interesu a straci zaufanie u ludzi. Ob. Jęczka 
już w pierwszych latach pobytu w Baffalo zajmował się bardzo spra
wami społecznemi. Przed 16 laty założył on przy pomocy kilku 
wspólkolegów pierwsz~ w Buffalo Towarzystwo gimnastyczne, które 
później po rozwi~zaniu i zreformowaniuprzekształciło się w Towa
rzystwo Sokół. W l'owarzystwie tern ob. J ęczka był 2gim .naczelni..: 
kiem. Prócz tego ob. J ęczka jest długoletnim członkiem towarzy
stwa Czytelnia a tern samem członkiem Zw. Nar. Polskiego. Ożenio
ny w r. 1892 z Franciszk~ z domu Mel och, pochodz~c~ z Prus Za
chodnich, dochował się ob. J ęczka syna Kazimierza i córki Maryanny; 
4 dzieci umarło. , 

Przy groserni ob. Jęczka prowadzi skJad węgli.Grosernia zaopatrzo
na jest bogato we wszelkie wiktuały spożywcze tak miejscowe jak za
graniczne. 
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Bolesław W. To1nczak. 

Do najwybitniejszych obywateli w Buffalo należy ob. Bolesław 

W. Tomczak. Jak wielu tak i on nie przybył tu z pieniędzmi, ale za 
to z zasobem energii, z postanowieniem niezlomnem zrobienia grosza, 
z chęcią wybicia się i zajęcia odpowiedniego swym zdolnościom stano
wiska. Urodzony w Kostrzynie, w Wiel. Ks. Poznańskiem w r. 1867, 
po ukończeniu szkól początkowych wstąpił do szkół wyższych, gdyż 

rodzice starali się dać swemu synowi wyższe wykształcenie. Po odby
ciu studyów w seminar,yum, młody podówczas ob. Tomczak poświęcił 
się nauczycielstwu, gdyż rodzicom nie chciał robić wydatków, ale 
owszem sam im dopomódz przy pracy na siebie. Jednakowoż praca 
dla obcych, praca niewdzięczna i ze wszech miar drażliwa, sprzykrzyła 
się ob. Tomczakowi. Był to podówczas młodzieniec żywy, energi
czny, nie cierpiący nad sobą, więzów, które go niestety krępowały na 
każdym kroku. Porzucił tedy Poznańskie i wyjechał w r. 1891 do 
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Bolesław W. Tomczak z żoną. 
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Ameryki, w nadziei, że za oceanem potrafi zdobye sobie niezależnośe i 

byt odpowiedni. Znalazłszy się w New Yorku, podążył ob. Tomczak 

wprost do Buffalo, gdzie początkowo przyszło mu chwyta6, co by

ło pod ręk<i!, Na pracy zmiennej zeszło parę miesięcy, poczem objął 

miejsce organisty i nauczyciela przy parafii św. Wojciecha, na którem 

to stanowisku przetrwał lat 3. Wrażliwy, przejmujący się prądami 

czasu, żyjący życiem całej osady, dla której pracował szczerze i su

miennie, poświęcając jej cały czas wolny, marząc o rzeczach wielkich, 

musiał zrobie sobie garśe przyjaciół, ale też i nieprzyjaciół. Widząc, 

.że pracę jego szczerą, bezinteresowną i sumienną inaczej sądzą, że ro

zumie6 go nie chcą lub nie mogą, ob. Tomczak zrezygnował z posa

dy i rzucił się w interes, który w Ameryce najlepiej popłaca, w którym 

ludzie najlepiej umią ocenić człowieka. 

Założył więc hurnowny skład wódek i likierów, salun i restaura

cyę przy Ashley narożnik Milburn. Tu przetrwał ob Tomczak lat 

4, w którym pÓtrafiił tyle zrobi6, że kupił realność przy Broadway 

No. 1325, na której następnie pobudował piękny gmach, i gdzie 

na wielką skalę otworzył interes. Z biegiem lat interes ten rozwijał 

się coraz bardziej .. Znany, lubiany, wesoły i towarzyski ob. Tomczak, 

potrafił zjedna6 sobie tak licznych odbiorców, że początkowe budynki 

okazały się za małe. Nastąpiły więc dobudowy, a także dokupił ob. 

Tomczak przylegle loty, na których w ostatnim roku wzniósł nowy 

piękny murowany dom, który następna rycina przedstawia wraz 

z głównym interesem ob. Tomczaka. 

Teraz dopiero ob. Tomczak mógł rozwiną6 swe zdolności jako 

pierwszej wody handlowie ci przemysłowiec. Wśród obywatelstwa 

miał wzięcie, które wyrobił sobie uczciwem postępowaniem i rzetel

nością w interesie. Widząc zatem pole do działania, założył przy 
swym interesie butelkarnię na wielką skalę, sprowadził najnowszego 

systemu maszyny i dzisiaj butelkarnia ob. Tomczaka należy do naj

większych na Polsce. Dostawia znakomite piwa do domów po ce

nie tak nizkiej, .że już ogólnie pod tym względem znaną jest na Polsce 

i sąsiedniej osadzie niemieckiej, nie mogąc zdążyć z licznemi za

mówieniami. Ożeniony w r. 1893 z Maryą z domu Adamską, pocho

dzącą z Wielkich Jeziór w Wiel. Ks. Pozn. dochował się 4 synów. 

Najstarszy Władysław Tadeusz Konrad, urodził się 14 listopada 

1894 r., następny Kazimierz Lucyan przyszedł na świat 3go marca 

1896, trzeci Edward Waleryan urodził się lgo grudnia 1899 r.; 

czwarty Norbert ujrzał świat 31go maja 1903 r. Synów zamierza 
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Dom ob. Tomczaka, w ktorym mieści się hurtowny skład 

likierów i butelkarnia piwa. 
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ob. Tomczak kształcić o ile możności jak najwyżej, gdyż z własnego 

doświadczenia wie, że nauka jest najwigkszem bogactwem, jakie 

ojciec może pozostawić. swym synom. Grosz przejdzie, ale wiedza 

pozostanie i zawsze jest źr6dłem bytu. Zacna małżonka ob, 

Tomczak pracuje z nim wsp6lnie, pomaga, zapobiega i pomnaża ma

fotek, kt6ry dzisiaj przedstawia piękną fortunę, a będący w sile wieku 

ob. Tomczak ma nadzieję zdziałać jeszcze nie jedno, bo na energii mu 

nie zbywa a przemyslowość pcha go coraz dalej. 

Wśr6d obywatelstwa buffaloskiego ob. Tomczak wyrobił sobie 

wysokie poważanie i szacunek. Cenią go i lubią, gdyż jest towa

rzyszem szczerym i prawdziwym. Przyjaci6ł też liczy bez liku, 

tern bardziej, że wybił się i uniezależnił. Jednakowoż nie tylko 

w kołach polskich zdołał ob. Tomczak wyrobić sobie uznanie. Wy
bił się także wśr6d amerykan6w czego dowodem, że jest jednym 

z dyrektor6w i założycieli Stock Y ards Banku, a także ważną rolę 

odgrywa w wielu towarzystwach amerykańskich, gdzie jest nietylko 

chgtnie widzianym, ale poważanym i pożądanym w działalności. 

Takich obywateli jak. Eol. Tomczak potrzeba nam więcej w Buffalo. 

Jest on bowiem wybitnym działaczem, a jako przemysłowiec należy 

do wybitniejszych w Buffalo. Interes jego przedstawia się dzisiaj 

poważnie. Jest dostawcą hurtownym, a towarem swoim zalewa 

także okolice. Co jest najlepszego za granicą, u niego znaleźć można 

nie m6wiąc już o najlepszych wyrobach krajow.vch. Skupia się 

w jego pięknym lokalu inteligencya polska, gdyż ma on jeszcze i te 

cnoty, że jest gościnnym, towarzyskim i dlatego ogólnie lubianym. 

~ organizacyi polskich jest członkiem Zw. Nar. Polskiego. 

212 



Ludwik Wiśniewski. 

Ob. L. Wiśniewski z rodziną. 
Znanym wiarusem, dobrym, przedsiębiorczym i zdolnym prze

mysłowcem na Polsce jest ob. Ludwik Wiśniewski. Urodzony 
pod Rypinem, gubernia płocka, w Królestwie Polskiern, 
r. 1854 go w zaścianku Rogówko, jako syn szlacheckiej rodziny 
Bartłomieja i Józefy z Przybyłowskich, Wiśniewskiej. Od młodości 
ob. Wiśniewski, wiedząc o tern, że tylko interes jakikolwiek 
lub dobry zawód popłaca, gardził wszelkimi urzędami a garnął 

się do pracy fachowej. Rodzice również nie prze13zkadzali synowi, 
któ~·y też zaczął uczyć się budownictwa już od 18 roku swego ży
cia. Minęły bowiem już czasy, kiedy w Królestwie rodziny pol
skie uważały zawód za coś podrzędnego. Owszem zrozumiano, że 
praca jakakolwiek uszlachetnia człowieka, tern bardziej, gdy prze
ciwnoś~i losu stanęły w drodze. A było tych przeciwności do
syć. Powstanie polskie w. r, 1863 zrujnowało cały szereg rodzin 
polskich a zrujnowało także rodziców ob. Wiśniewskiego. Niena
widząc rządu, wolał więc ująć kielnię w rękę, niż st.ać się jego po
plecznikiem. Odtąd ob. Wiśniewski pracował jako murarz a wyzwo 0 " 

lony w 19 tym roku życia, jako pracownik niezależny pracował w 
Płocku, ·warszawie a także wznosił mury Modlina. Będąc mło

dzieńcem rzutkim i przedsiębiorczym, wyjechał w roku 188{ do 
Ameryki, osiadając początkowo w Nanticoke. Nie mając wyboru a 
nie bojąc się żadnej pracy, poszedł pracować do kopalni węgla, 
gdzie przebył przez 6 miesięcy. Stamtąd udał się do "\Vilkes~Barre
gdzie również pracował przez sześć miesięcy w kopalni węgla, wre
szcie, pel 2 tyg0dniowym pobyciB w Scr,mton, wyjechał do Detroit 
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Mich., gdzie osiadł przy swym wuju J6zefie Przybyłowskim, kt6re
go jeden syn jest doktorem, drugi aptekarzem, a szwagier St. 
Kulik także doktorem. Po 6 miesiącach wyjechał ob. Wiśniewski, 
do Buffalo, gdzie początkowo pracował jako podmajstrzy w r6ż
nych firmach budowniczych, w końcu po dwunastoletniej pracy w 
firmie Charles Mozier & Summer u jednego z największych kontrak
tor6w, założył interes na własną rękę, gdyż czul że ma wzięcie u lu
dzi, że zdolności jego powinny mu wreszcie przynieść zarobek od
powiedni, jaki po tylu latach doświadczenia słusznie mu się należy. 
Pr6cz tego ob. Wiśniewski wyszkolił się znakomicie; jako budowni
czy i majster murarski doszedł do perfekcyi, m6gl też budować do
brze i tanio. Zobowiązywał się też i do dzisiaj zobowiązuje wybudo
wać każdy dom za $2,400 taki sam,jaki kosztuje 2000 dolar6w jeśli jest 
budowany z drzewa. Buduje więc piękne domy i obecnie otwo
rzył do sp6}ki z ob. Hablińskim sp6łkę kontraktorską na wielką ska
lę, podejmując się wszelkich budowli murarskich, bez względu na ob
szerność budynku. 

Obracając się między ludźmi,żyjąc z nimi po towarzysku, wyrobił 
sobie ob. Wiśniewski uznanie i doszedł do poważania wśr6d obywa
telstwa. 

Sumienność w interesie i rzetelność pozwoliły ob. Wiśniewskiemu 
zdobyć sObie wzięcie og6lne i stać się pożądanym przy stawianiu do
m6w czy gmach6w, gd;yż buduje tanio i dobrze. Niemal wszystkie 
budynki na Polsce murowane jak obywatel6w: Przewoźniczaka, Dan
gla Hotel, Fleminga rezydencya, dom Rodkiewicza, dom Tomczaka, 
Czarczyńskiego ma(,arnię i inne w mieście budował ob. Wiśniewski, 

jako przedsiębiorca murarski. Z pracy jego są wszyscy zadowoleni 
gdyż roboty umie dopilnować, umie się nią zająć praktycznie i pro
wadzić sumiennie. 

Ożeniony w r. 1884, 16 listopada z Felicyą z domu Lewandowską, 
chrzestną hrabiny Wołoskiej, urodzoną w Bierzoniu w pow. Sierpiec
kim gub. płockiej, w Kr6lestwie Polskiem, dochował się 3 c6rek i 3 
syn6w: Heleny, Wandy, Bolesława, Leokadyi, Kazimierza i Hen
ryka. 

Najstarsza c6rka wyszła za ob. J6zefa Markiewicza, manażera 

sklepu Unites States Cigar, druga c6rka za Jana Kriger; syn Bole
sław ukończył szkolę publiczną i obecnie uczęszcza do wyższej szkoły 
(High School). Najstarsza c6rka Helena była nauczycielką i steno
grafistką. Ob. Wiśniewski jest lubiany w Buffalo i szanowany. 
W życiu Polonii buffaloskiej od samego pobytu ob. Wiśniewski brał 
czynny udział. Należy też do Związku N ar. Pol., jako członek 
Tow. Czytelnia od lat 18 a pr6cz tego należy do całego szeregu towa
rzystw zawodowych polskich i amerykańskich. W pierwszych la
tach założył ob. Wiśniewski towarzystwo „Obrońcy miasta Warsza
wy" pieczętujące się herbem Warszawy, Syren~, kt6re jednakowoż w 
latach p6źniejszych upadło. Obecnie mieszka ob. Wiśniewski we 
własnym domu przy ul. Swiburn No. 28. 
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Franciszek M. Suchocki. 

Mlodyin ale bardzo ruchliwym przedsiębiorcą budowlanym jest 
ob. Franciszek M. Suchocki. Urodził się w Nowem Mieście, w Wiel. 
Księstwie Poznańskiem w roku 1880. Do Ameryki przybył wraz z ro
dzicami w r. 1890 wprost do Bu:f:falo, mając zaledwie lat 10. Po do
pełnieniu nauki w szkole św. Stanisława B. M. pracował po r6żnych_ 
:fabrykach mebli, stolarniach a także innych zawodach, w końcu 

zaczął uważniej zajmować się budownictwem, będąc w tym kierunku 
dosyć obznajmionym, i mając po temu zdolności. Ożeniwszy się 
w 1901 roku z Martą z domu Kozłowską, rozpoczą;l w r. 1905 na 

· własną rękę stawianie dom6w, w kt6rem to przedsiębiorstwie spe
cyalizował się coraz bardziej, zyskując sobie coraz . większe wzięcie. 
Buduje praktycznie, dobrze i tanio, nic więc dziwnego, że interes jego 
z roku na rok powiększa się coraz bardziej. · Ob. Suchocki jest tak 
przedsiębiorczy, że już w pierwszym roku prowadzenia swego intere
su wybudował cały szereg dom6w. Rzecz naturalna, zawdzięcza to 

. swej praktyce, kt6rą odbywał przez lat . kilka; jużto ucząc się rzeź
. biarstwa, jużto zaznajamiając się z . techniczną ·stroną budownictwa. 
Wykonuje też wszelkie plany pod budowy, jest doskonałym majstrem 
murarskim, zna dokładnie malarstwo, dlatego też jest· on całkowitym 
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kontraktorem i zupełnie niezależnym od jakichkolwiek wpływów będąc 
samoistnym dostawcą a również wykonawcą budowy. 

Od najmłodszych lat ob. Suchocki był czynnym pracownikiem w 
Towarzystwach~jest założycielem chóru ''Harmonia", którego był 
prezesem, sekretarzem i jednym z założycieli Tow. Młodzieży św. 
Antoniego, w parafii Bożego Ciała i kilku innych, a prócz tego jest 
sekretarzem w Stowarzyszeniu kontraktorów. 

Ob. Suchocki pochodzi z ubogiej rodziny, ale dzięki swej wytrwa
łości energii i pracy, wybił się i doszedł do tego, że dzisiaj jest przed
siębiorcą poważnym i wpływowym, coraz większe w obywatelstwie 
zdobywając sobie wzięcie. Ob. Suchocki dochował sig dwóch synów, 
Czesława i Franciszka. Biuro budowlane ob. Suchockiego mieści się 
pod No. 39-43 Empire ul, we własnym domu. Prowadził także ob. 
Suchocki przez jakiś czas grosernię, obecnie ma swoją pracownię, 
tartak itd. 

Ro1nan Olszewski. 

Urodzony w Miłosławiu, w Wiel. Księstwie Poznańskiem r. 1864 
go, g;lzie uczył się od lat 14 stolarstwa. Do Ameryki wyjechał w r. 
1884, osiadając najpierw w Warren Pa., następnie wyjechał do Buffa
lo, gdzie sig ożenił się z Antoniną z domu Grucza, w r. 1886. W tym 
też roku rozpoczął ob. Olszewski interes na własną rękę, zakładając 
salun na rogu ul. Peckham i Coit, a po dwu latach przerzucił się do 
rzeźnictwa na rogu Lovejoy i Detroit, które jednakowoż wkrótce 
zwin1ł z powodu niesumienności pomocników, i otworzył grosernię 
na rogu ul. Empire i Koons Ave. Równocześnie prowadząc te 
interesy, zajmował się i do dzisiaj się zajmuje ob. Olszewski 
kontraktorstwem, żona jego bowiem była jego prawą ręką i wię
kszą część int3resów domowych brała na siebie. 

Mógł też ob. Olszewski oddać się stawianiu domów, które to za
jęcie jest podstawą jego bytu. Jest on bowiem zdolnym budo
wniczym, stawia domy tanio i dobrze, nic więc dziwnego, że lu
dzie ciągną do niego. 

O-lpowiedzialny i fachowy budowniczy od szeregu lat jest zna
ny w tym zawodzie ze strony jak najlepszej. "\Vybudował już cały 
szereg domów, które trzymają się jak najlepiej i są rzeczywistą ozdo
bą osady, gdyż ob. Olszewski stara się, by w każdej budowie było 
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Roman Olszewski. 

nie tylko dobre drzewo,ale by plany by}y pod każdym względem wzo
rowe, by w budowli był styl i gust, by się wyróżniała od innych wzno
szonych sposobem fabrycznym. 

Z organizacyi polskich ob. Olszewski jest członkiem Związku 
Nar. Pol. należąc do gr. 225 św. Józefa. W kolach polskich ob. 
Olszewski jest lubiany, a jako jeden ze starych obywateli buffa
loskich ma poważanie i licznych przyjaciół. Dochowa} się ob. Olsze
wski 4 synów i 4 córek. 
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Wacław Tulimowski. 
Ur. w Nieszawie, gub. warszawska w Królestwie Polskiem, w ro

ku 1875, przybył do .Ameryki w r. 1892 wprost do Buffalo, gdzie po
czątkowo robił w różnych przedsiębiorstwach masarskich jako zdolny i 
pierwszej klasy masarz, następnie założył interes na własną rękę pod 
nr. 123 .Ashley, gdzie go do dzisiaj z powodzeniem prowadzi. Zawsze 
wesoły, potrafi sobie zjednać p. T11limowski liczną klientelę, to też na 
zastój w interesie uskarżać się nie ma powodu. Prócz tego fachowiec 
z kraju, dostarcza swych wyrobów najlepiej sporządzonych, które wie
lu jednają mu zwolenników, tern bardziej, że umie im trafić do 
smaku. 

Uprzejmy w obejściu i jak wyżej w.sponmieliśiny zawsze wesoły i 
żartobliwy, p. T11limowski zjednał sobie wielu przyjaciół. Szanują 

go zatem sąsiedzi, a nawet wśród amerykanów zjednał sobie sympa
tyę. Pomimo brnku czasu, o ile może, bierze p. Tulimowski udział 

w życiu tutejszej Polonii. Założył nawet jedną z grup Związku Nar. 
Pol. w Buffalo, jednakowoż w parę lat, gdy p .. Tulimowski wyjechał 
na czas jakiś do Pensylwanii, grupa ta upadla. Niepowodzenie to w 
pracy społecznej ubodło p. T11limow.skiego i zawsze powiada, że niech 
tylko trochę czasu mieć będzie; t. j. gdy dorobi się grosza jak należy, 
usiłowania na polu spolecznem odnowi. 
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Karol Rutkowski. 
U rodził się dnia 29go października r. 1871go w warszawskiej gu

bernii, mieście Włocławek, w Kr6lestwie Polskiem. Przybył do A
meryki w roku 1890. Początkowo pracował w zawodzie krawieckim, 
jest to bowiem pierwszy jego fach. W r. 1895 pojął za żonę Annę z 
domu Małecką, a w r. 1893 pobudował własny dom pod nr. 11±5 
Broadway i założył w nim pierwszorzędny sklep kolonialny, zaopa
trzony w najlepsze krajowe i importowane artykuły spożywcze, kt6re 
poleca łaskawej publiczności. 

W życiu osady buffalowskiej ob. Rutkowski r6wnież czynny brał 

udział. Należał do całego szeregu stowarzyszeń polskich, gdzie roz
maite zajmował urzędy. Był także organizatorem, a w towarzyst
wach dzielnym pracownikiem. Dowodem tego, że był jednym z orga
nizator6w Tow. ,,Sok6ł" i reorganizatorem Tow. Krawc6w, kt6re 
przekształciło się w grupę Z, N. P., otrzymując nr. 19-!. Jako gro
cernik położył zasługi w organizowaniu Tow. Grocernik6w, 

, gdzie przez długi czas był sekretarzem protokularnym. Pr6cz tego 
ob. Rutkowski był prezesem Tow. Czytelnia a kasyerem w Tow. 
Krawc6w. 
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Stanisław Nowak, 
urodził się w Mieczewie obok Bnina, w Wielkiem Księstwie Poznań
skiem, z ojca Antoniego i Jadwigi Nowak6w. Po ukończeniu szkoły 

parafialnej odbył praktykę stolarską, i ciesielską, u majstra Rakow
skiego w Miłosławiu, poczem jako wyzwolony czeladnik udoskonalał 

się w swoim zawodzie, pracuh,c u pierwszorzędnych majstr6w w Po
znaniu, Środzie i Miłosławiu. Liczą,c 25 lat, po wysłużeniu przy woj
sku przy pionierach w Magdeburgu przez 3 lata, ożenił się ob. Nowak 
z Katarzyną, Michalak z Zaborowa, pod Księżem, poczem w trzy lata 
po ślubie odjechał z Żf:>ną, do Ameryki, przybywaj~c w r. 1881 wprost 
do Buffalo, ską,d nigdzie się już nie ruszył. Aby zarobić na utrzy
manie swej rodziny ob. Nowak chwycił się ciężkiej pracy i jako cieśla 

pracował przy budowlach przez kilka lat, aż ostatecznie zaczą,ł interes 
przed 18 laty sam na siebie jako kontraktor i budowniczy i interes ten 
prowadzi ku og6lnemu zadowoleniu swych kostumer6w. 

Ob. Stanisław Nowak znany jest na East Buffalo i okolicy jako 
najtańszy kontraktor i budowniczy, a to z tego powodu, że pomagają, 

mu synowie i sam pracy doglą,da, pracują,c wesp6ł z robotnikami. 
Jest przytem uczciwy, rzetelny i og6lnie szanowany dla swej prawości 
charakteru. Ob. Nowak co roku buduje po kilkanaście dom6w i daje 
zatrudnienie kilkunastu robotnikom. Najstarszy syn jego Franciszek 
odbył czteroletnią służbę w marynarce Stan6w Zjednoczonych, jako 
pierwszej klasy maszynista, początkowo na okręcie „Columbia", 
p6źniej na „San Francisco" , a ostatnio na „Rainbow". W służbie 
tej zwiedził Turcyę, Hiszpanię, Francyę,Arabię, lndye, Filipiny, Chi
ny, Japonię, słowem większą, część świata. Przybywszy do Buffalo 
ob; Franciszek Nowak ożenił się z pan.ni!, Stanisławą, Szmanią, i pracuje 
jako maszynista w buffalowskich warsztatach. Zarabiając jako maszy
nista okrętowy $90 miesięcznie, m6gł sobie pozwalać na zakupna naj
rozmaitszych cennych i ciekawych przedmiot6w z r6żnych kraj6w, 
kt6re obecnie s~ dla niego miłem wspomnieniem z odbytej drogi, przy
gód i wrażeń. Opr6cz syna Franciszka, ob. Stanisław Nowak może 
się poszczycić jeszcze dziesięciorgiem dzieci, z czego ma 6 syn6w a 
4c6rki. 
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Wawrzyn Winiewicz. 
Do szeregu poważnych obywateli należy ob. "Tawrzyn Winiewicz 

Urodził się on 9 sierpnia 1860 roku, · w miejscowości Sulmierzyce 
w Wielkiem · K'>ięstwie Poznańskiem. Po ukończeniu szkół obo
wi~zkowych, zapoznał się ob. Winiewicz z zawodami, które w dzi
siejszych czasach najpewniejsz~ s~ drog~ (fo dobrobytu, jeśli ze zna
jomości~ zawodu ł~czy się także inteligencya i oparty na niej szerszy 
horyzont myśli. Jednakowoż stosunki miejscowe wydawały się oby
watelowi Winiewiczowi za zbyt ścieśnione, rozpocz~ się więc coraz 

. bardziej zajmować Ameryk~, o której wiele opowiadano. Chociaż 
młody, miał umysł bystry i nabrał przekonania, że w Ameryce dojdzie 
do grosza tern bardziej, że czuł się na silach, był wyrobiony w zawo
dach, zdrów i silny. 

Ruszył więc do Ameryki w r.1883 i wyhidowawszy w New Yorku, 
udał się stłd do Buffalo, gdzie się na stałe osiedlił. 

Pocz~tkcwe jednak Jata wcale nie należały ani. do przyjemnych 
ani do łatwych w dojściu do czegokolwiek. Niejednokrotnie ob. Wi
niewicz żałował, że opuścił kraj ojczysty, ale z uporem postanowił 

przetrwać trudne dla każdego początki i przetrwał. 
Prze lat kilka pracował ob. Winiewicz ciężko w najrozmaitszych 

zakładach fabrycznych i zawodach, oszczędzahc równocześnie grosza, 
za który ob. Winiewicz otworzył grosernię najpierw pod Nr. 1086 
Broadway a następnie przeniósł się pod No. 1061, otwierając tu gro
sernię we własnym domu, który w krótkim stosunkowo czasie za
kupił. 

Interes prowadzony wprawo~ ręką, prawdziwie po kupiecku, 
szybko się rozwijał, tern bardziej, że obywatel Winiewicz znany był 
powszechnie nie tylko w rzetelności w interesie, ale także z uczynności 
wszelkiego rodzaju. Zawsze też sklep jego pełny jest odbiorców, 
bo też grosernia zapełniona wszelkimi produktarn·i, · nie brak specyal
ności tak krajowych jak i zagranicznych. 

W ostatnich czasach ob. Winiewicz nie tylko jeszcze bardziej 
rozszerzył SWf!. grosernię ale także otworzył zakład fabrycznego wyro-
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bu kiełbas, który prosperuje jak najlepiej i ma liczną klientelę nawet 
daleko poza granicami miasta. 

Od samego pobytu w Buffalo, ob. Winiewicz brał udział w życiu 
osady buffaloskiej. W towarzystwach był czynnym pracownikiem 
a także interesował się żywo rozwojem polskiego przemysłu i handlu 
w Buffalo. Był też gorliwym członkiem Tow. Groserników, które 
powstało w roku 1900. Gdy towarzystwo to upadło, ob. Winiewicz 
dokładał starań, by je ponownie wskrzesić. I rzeczywiście w r. 1902 
towarzystwo zorganizowało się na nowo, a ob. Winiewicza obrało 
swym kasyerem. 

Jednakowoż jakieś fatum zawisło nad tą pożyteczną organizacyą 
Gdy po roku istnienia rozwiązało się, widząc jego konieczną potrzebę 
istnienia zawiązano je na nowo. Istnieje też do dzisiaj a ob. Winie
wicz jest jego czynnym członkiem, gdyż mocno jest przekonany, że 
tylko wspólną organizacyą, można podnieść nasze stosunki handlowe. 
Skoro w Buffalo powstała myśl zawiązania Spółki Akcyjnej Polskiej 
ob. Winiewicz poparł ją wszelkimi silami, bo nie tylko wziął poważ
ną ilość akcyi ale także zachęcał innych, popularyzował myśl, która 
dzisiaj w tak piękne obleka się kształty. Zato też obrano obywatela 
Winiewicza jednym z dyrektorów Spółki. Prócz tego ob. Winiewicz 
jest członkiem Kola Śpiewackiego, był członkiem Tow. Młodzieży św. 
Kazimierza i przez lat kilkanaście należał do Związku Narodowego 
Polskiego. W każdem towarzystwie, którego ob. ·wfoiewicz był 
członkiem, starał się przyczyniać do jego rozwoju a pomimo wzięcia 
wśród swych współczłonków, o zaszczyty i urzędy nigdy się nie 
ubiegał. 

Jako dobry polak, chociaż od lat 23 znajduje się na obczyźnie, 
zawsze tęsknił do kraju, to też gdy mu stosunki zezwoliły, pojechał 
do Europy w r. 1904 by odwiedzić drogą ojczyznę. Prócz zwiedzenia 
stron rodzinnych, 'interesując się wszystkiem co polskie, zwiedził 

także Galicyę i Królestwo Polskie, będąc wszędzie i oglądając zabytki 
polskie. 

W ostatnich czasach ob. Winiewicz do spółki z kilku wybitniej
szymi polakami założył Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w cho
robie, w którem to Stowarzyszeniu jest wiceprezesem. 

Jako od szeregu lat handlowiec, ob Winiewicz zbyt d-:ibrze rozu
miał, że tylko przemysł i handel może podnieść naszą, osadę. Wszę

dzie też starał się, by polacy łączyli się w spółki, a sam zakładając fa
bryczny wyrób kiełbas, własnym przykładem zachęcał. Dodać 

jeszcze wypada, że przed 22 laty ob. Winiewicz był członkiem Tow. 
Dramatycznego „Halka", które jednakowoż upadło. Ożeniony z 
Barbarą z domu Sławińską, dochował się ob. Winiewicz 4 dzieci. 
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Jan Radziwon z żoną. 
Urodzóny w Ciechanowcu w Kr6lestwie Polski em, w roku 1871, 

przyjechał do Ameryki 1891 roku, pocz~tkowo przebywał w Albany 
N. Y. i Chicago Ili., p6źniej w Minneapolis, Minn., skąd ponownie 
zawitał do Albany· a następnie przeni6sl się do Buffalo, gdzie 
najpierw reprezentował k.ompanię ubazpieczeń na życie a następnie 
założył w roku 1902 na wlasn~ rękę interes, w kt6rym zdobył sobie 

zaufanie i liczną klientelę. Jest członkiem kilku Towarzystw ame
rykańskich. 

Jako handlowiec szybko potrafił się wybić ponad zwykły poziom 
i cieszy się nietylko wzięciem wśród polaków, ale także wśr6d amery
kanów; między którymi ma wielu dobrych przyjaci6ł. Pr6cz sprzedaży 
grunt6w p. Radziwon wyrabia wszelkie dokumenty prawne, jakoto 
podszukiwania majątkowe „deedy", morgecz,e, bondy itd. Jest 
także notaryuszem publicznym i załatwia wszelkie sprawy spadkowe 
urzędowaie. 

Ożenił się w Buffalo w roku 1899 z Stanisławą z domu Ciesielsk~ 
W Europie jak r6wnież w miastach Albany, Chicago i Minneapolis 
J. Radziwon był maszynistą . 

. ________ __,,.-,..,.._.,.._.,..-...,,, ___ .,._.,. _ _,_,_,_....,._...,..,,..,...,..,...,._.,._.,. _ _,_,_,_,_, __________ ,.._,.._.,.._.,.._,,,,._.,._.,. __ _,_""~ ------,...,.,.,.., ~ 
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,Vincenty Kacz111arek. 
Urodzony w miejscowości Kąsinowo w \Viel. Księstwie Poznań

skiem r. 1879, przyb_ył do Ameryki w. r. 1892 wraz z rodzicami osia
dając z nimi w Buffalo. Ukończywszy szkoły w Europie, w Ame
ryce oddal się pracy zawodowej niemal od samego przybycia i praco
wał w stolarni przez lat blizko 10, kierując się na fachowego stola
rza. 

Jako młodzieniec zaloż,yl wraz z innymi na Stanisławowie Tow. 
śpiewackie „Lutnia", które do dzisiaj rozwija się pięknie. W towa
rzystwie tern oh. Kaczmarek przez lat kilka był skarbnikiem, później 
prezesem, bardzo czynnym, przyczyniając się wielce do wzrostu i roz
woju tej drużyny śpiewackiej. Prócz teg·o ob. Kaczmarek jest człon
kiem Tow. organizacyi Zjednoczenia Polsko Rzymsko Kat. 

W r. 1900 ożenił się ob. Kaczmarek z RozaliQ, z domu TytlewskQ, 
i dochowa} się jednego syna. Ob. Kaczmarek jest ruchliwym handlow
cem. Pomimo zawodu, który posiadł, wolał przerzucić się do handlu. 
W r. 1904 założył grosernię początkowo na Pechkam i Wilson a po 
9ciu miesiącach przeniósł się na róg ul. Gibson i Pechkam, gdzie do 
dzisiaj interes z powodzeniem prowadzi. Obywatel ruchliwy i przed
siębiorczy zawsze potrafi utrzymać klientelę doborem towaru i jego 
dobrocią, woli bowiem mnie.i zarobić a mieć licznych odbiorców, niż 
wygórowaną ceną zrazić sobie ludzi. Dlatego też interes swój roz
wija ob. Kaczmarek z roku na rok a w sąsiedztwie go ogólnie lubią 
i szanują. Wśród obywatelstwa jest ob. Kaczmarek silą dodatnią 
pod każdym względem, na polu spolecznem bardzo użyteczmi a w 
handlu uczciwą i rzetelną. 
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Jozer Plewacki, w młodym wieku. 

Podobizna powyższa pochodzi z lat młodszych, gdy ob. Plewacki 
rozpoczynał walkę z przeciwnościami losu o byt i przyszłość w Ame
ryce. Chwile te są dla niego bard.w ponętne, gdyż musiał on użyć 
całej swej energii, odmówić sobie niemal wszystkiego, by dojść do te
go, co dzisiaj posiada. Obecnie obywatel Plewacki Wygląda rzecz 
naturalna inaczej, jest obywatelem poważnym, bo czas i stosunki 
same zmieniają człowieka. Jednakowoż podobizna powyższa jest 
dla ob. Plęwackiego. najdroższą właśnie dlatego, że przypomina 
mu chwilę walki, gdy sarn jeden, mając jeszcze matkę przy boku mu
siał iść przebojem przez życie na obcej ziemi, które w początkach go
towało mu same przeszkody i trudności. Pokonał je w końcu dzięki 

swej niezmordowanej pracy i ogromne.i oszczędności i dzisiaj ob. ?le
wacki należy do najbogatszych polaków w Buffalo, PróC'I.: bowiem 
znakomitego interesu, który z każdym dniem coraz bardziej się roz
wija, jest także właścicielem kilku dom6w, kt6re w obecnych czasach 
piękną przedstawiają fortunę. 
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Dom mieszkalny ob. Plewackiego. 
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Józef Plewacki. 
Ur. w wiosce Gnojno w Wiei. Ks. Poznańskiem. Jako trzech let

niego chłopca odumarł go ojciec i pozostawił wraz z matką, własnemu 
losowi. Chcl!c pom6dz matce, pracował p. Plewacki niemal od samego 
począ,tku swej młodości, ale p6źniej postanowił udać się do Ameryki, 
by więcej zarobić. Kocha.iąc"bardzo matkę, p. Plewacki zabrał ją, i wy
jechał za ocean,przybywajl!c wprost do Buffalo, w r. 1881. Poczl!tkowo 
trudno było p. Plewackiemu. Nie znał kraju ani języka a tu trzeba by
ło utrzymać matkę. Pracował więc gdzie się dało, zarabiają,c zaledwie 
po 75 c. dziennie ale p6źniej dostał mi,ęjsce bryce rur, gdzie mu już 
lepiej szło i więcej zarabiał. W :farbyce~fo bia ·o„b9 był pracowity i ucz 
ciwy. Utrzyll}ał się też p. Plewacki w tej :fabriefe przez lat sześć skrzęt
nie składajl!c grosz do grosza i robil!c Q:szcżęoności w tym celu, by na 
własną, rękę założyć kiedyś interes .. 

Ożeniwszy się z Katarzyną, z domu Malinowską, w r. 1884 wraz 
z nią, przemyśliwał tylko by się wybić. W trzy lata też p6źniej założył 
na własną, rękę interes rzeźnicki pod No. 498 przy ul. Peckham we 
własnym domu i przetrwał w interesie tern la~p. 

Wielka uczciwość i rzetelność dopomoght,S:. Plewackiemu do roz
winięcia interesu. Lubiany i szanowany dorabial)iię coraz więcej, gdyż 
interes szedł, gdyż w są,'liedztwie p. Plewacki był dobrze znany od lat 
17 jako dobry masarz i człowiek na wskr6ś uczciwy i sumienny. Nie
jednemu w Buffalo pom6gł on w interesie, gdyż widzą,c że sam ma, cie
szył się jak i drugi m6gł się grosza dorobić. 

W •roku 1900 zakupił sobie p. Plewacki dom przy Sweet ave. 
pod No. 89, do kt6rego przeni6sł sw6j interes µia'larski. W ostatnim ro
ku zakupił sobie jeszcze jeden dom pod No. 190 Stanislaus, ul. i. do 
niego ponownie przeni6sł sw6j zakład rzeźnicki, gdzie dziśiaj z powo
dzeniem interes prowadzi. 

Piotr Koprucki, 

Ruchliwym handlowcem na Polsce jest Piotr KopruckL Urodził 
się w r. 1873 w Żernikach w Wiei. Ks. Poznańskiem. Do Ameryki 
przybył w rok i p6ł po rodzicach r. 1882, jako 9 letni chłopak. · Po 
ukończeniu szkoły św. Stanisława, pracował w r6żnych fabrykach, 
najdłużej pracując w fabryce kas ogniotrwałych, gdyz przez lat 6. 
P6źniej ob. Koprucki objął kolektorstwo w dzienniku „Polak w Ame
ryce" objeżdżając po r6żnych miastach w Stanach Zjednoczonych. 
Przestawszy być kolektorem, zaczl!ł uczyć się krawiectwa, w kt6rym 
to zawodzie pracował przez lat kilka. 

W r. 1898, 9go sierpnia ożenił się ob. Koprucki z Weroniką, z do
mu Podemską,, pochodzl!cą, i Buffalo, poczem założył w r. 1901 go
spodę (salun) na rogu Wilson i Lovejoy, kt6ry z powodzeniem pro
wadził przez lat 6. W r. 1907 ob. Koprucki sprzedał salun i założył 
grosernię pod Nr. 1427 Broadway, kt6rą, do dzisiaj prowadzi rzeczy_ 
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Ob. Piotr Koprucki, 
wiście po handlowemu. W życiu osady buffaloskiej ob. Koprucki 
odgrywał i do dzisiaj odgrywa większą rolę. Jest założycielem Unii 
krawieckiej, jest człon.kiem Unii Polskiej w Ameryce, należąc do 
Nr. 9go Tow. św. Franciszka z Asyżu, którego jest prezesem a przez 
lat kilka był sekretarzem. Z innych Towarzystw ob. Koprucki 
był także sekretarzem Tow. Młodzieży, sekretarzem finansowym 
i członkiem wydziału Unii krawców a w organizac;yi Unii Polskiej 
w Ameryce, był przez lat 2 wice sekretarzem tej wielkiej organizacyi 
a na sejmie odbytym w Wilkesbarre w r. 1904tym obrany został 
rewizorem kasy. 

W życiu politycznem osady ob. Koprucki również brał czynny 
udział będąc zwolennikiem partyi demokratycznej. W latach ostat
nich w partyi tej w czwartym dyskrykcie 9tej wardy został wybrany 
district comitteemanem tego okręgu na lat dwa, jako wpływowy 
i energiczny pracownik polityczny. 

Jako handlowiec ob. Koprucki jest obrotną i ruchliwą osobi
stością. Jego grosernia pod No. 1427 Broadway jest bogato zaopa
trzona we wszelkie artykuły spożywcze a uprzejmy i usłużny jej 
właściciel przy pomocy również pracowitej swej żony, powiększa swe 
zapasy coraz to bardziej, mogąc w ten sposób taniej sprzedać i l'łp

szych artykułów dostarczyć, ciągną też do niego ludzie gromadnie 
a na zastój w interesie ob. Koprucki wcale uskarżać się nie ma powo
du. Dochował się ob. Koprucki dwóch synów i trzech córek. 

,,,,,. -..... -~.-.... ..-.... _ .... __ ..._ __ .,.,~---v--v--..... Ą ..... ____ .....,., ___ ~~~,...,.,-----..,_.., _____ ....,._....,..,, -~ ----......... -~..., 
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Ob. Paweł Pietszak, z rodziną. 
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Paweł Pietszak. 
Ur. 1865 r. w Radajewicach w Wiei. Ks. Poznańskiem. Ojciec Pa

wla,Jan,pochodził z Oświencina, w Królestwie Polskiem,w gub. War
szawskiej, gdzie prowadził interesa ze swym ojcem.Gdy wybuchło po
wstanie w Polsce, ojciec i dziadek p. Pietszaka zaciągnęli się w szere
gi powstańcze, walcząc bohatersko przez cały czas trwania kampanii. 
Gdy powstanie upadło, zmuszeni byli emigrować do Prus i osiedlili się 
w Radajewicach w WjeJ. Ks. Poznańskiem, gdzie też ojciec p. Pietrza-

Doni mieszkalny ob. Pietszaka. 

ka ożenił się z Rozalią z domu Chrzanowsk:i. Straciwszy w powstaniu 
cały swój majątek, za granicą musiał być robotnikiem,chcąc utrzymać 
rodzinę. Jednakowoż zdrowie nadwyrężone w bitwach nie służyło mu 
już_ i niebawem umarł, pozostawiając po sobie szczupłą majętnośt~. O-

,, ___ _,, ____________ ,_,_,...,.,_.....,..,.,....,._,._,.~--~--------~--~.....,..,--..,.---~------~-------
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wdowiala Rozalia Pietszak wyszła po raz drugi za mąż za Antoniego· 
Klimczak a sprzedawszy posiadłaś(\ pFzeniosła się wraz z mężem do 
sąsiedniej wioski Karczyna, gdzie zakupili folwarczek, w kt6rem to go
spodarstwie p. Paweł Pietszak pracował wsp6lnie z ojczymem. W zię
ty do wojska p. Pietrzak odsluż.rl w 9tym puł'.rn piechoty pruskiej swe 
obowiązki wojskowe tylko przez dwa miesiące, gdyż wcale nie miał za
miaru służyć niemcowi i tyle używał sztuczek, że trzech letnią służbę 
odbył w 2 miesiącach i został z reszty uwolniony. Rozpatrzywszy się w 
świecie, postanowił p. Pietszak udać się do Ameryki, gdyż nie wątpił 
że siły jego i zdolności tam się na coś przydadzą. Wyjechał więc w r. 
1888, lądując w New Yorku 2go lutego. Stąd udał się do Buffalo, gdzie 
natrafiwszy na czasy ciężkie, pracował przy czem się dało. Następnie• 
dostał miejsce przy wyładowywaniu okręt6w w porcie ale mu się to 
uprzykrzyło i dostał się do fabryk kolejowych New York Central, w 
kt6rych naprawiano wagony. 

Po dwu latach przerzucił się do fabryki wyrnbu nowych wagon6w, 
gdzie pracował przez lat 14. Gdy fabryka „Buffalo Car Manufacturing 
Co"" przeszła w inne ręce i nowi właściciele obcięli zarobki,p. Pietszak 
porzucił tą pracę i założył• mleczarnię, kt6rą prowadził przez lat 6. 
P6źniej zwinął ob. Pietszak mleczarnię a otworzył we własnym domu 
pn. l 77 Playter grocernię, kt6rą z powodzeniem do dzisiaj prowadzi. 
Po trzech latach pobytu w Ameryce, p. Pietszak ożeniJ się z Stanisła
wą z domu Mikstacką, rodem z Pierzchna Wiel. Ks. Poznańskiem,c6r
ką Jak6ba i Antoniny Mikstackiej. Ojciec jej był przez długie lata po
licyantem w Bninie, w Wiei. Ks. Poz11ańskiem. 

Gospodarna i zapobiegliwa pani Pietszak pomaga mężowi w pro
wadzeniu groserni a ten korzystając z tego, prowadzi przedsiębiorstwa 
budowlane. 

P. Pietszak jest Członkiem Unii Pol. w Ameryce, No. 36 św. Sta
nisława B. i M. przedtem by} w No. 11. od samego jego :ialożenia; 
pr6cz tego jest dzielnym członkiem Zjednoczenia Pol. R. K. należąc 
cło grupy 203 Tow. św. Jerzego. 

Przez cale życie zawsze prowadząc interesy uczciwie i rzetelnie, 
pracując ciężko ale przytem oszczędzając, potrafił p. Pietrzak <lor.obić 
się, sporego majątku. 

Dochował się 6 syn6w i jednej c6rki. 
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Stanisław Taf elski. 
Urodził się w Żernikach, w Wielkiem Księstwie Poznańskiem w 

roku 1872, przybył do Ameryki 1899 r. wprost do Buffalo, gdzie naj
pierw pracował w wielkich przedsiębiorstwach ml;tsarskich jako zdolny 

fachowiec ze starego kraju, w,ypada bowiem nadn;iienić, że ob. Tafel
ski przybył tu jako wyszkolony masarz ukończyws~y bowiemszkołę w: 
Żernikach, ruszył do Janowca na praktykę, gdzie przebył lat trzy, 
następnie do Gniezna, pracoj~c w znanym zakładzie Borkowskiego 
przez lat 2, później przebył rok w Poznaniu, sk~d został wzięty do 
wojska, i służył przy pierwszym pomorskim pułku grenadyerów. 
Wyst~piwszy z wojska, udał się do Bydgoszczy, pracuj~c tam w naj
większej firmie Hoffmana przy W ollmarku przez lat 2. Poznawszy 
doskonale w całości sztukę masarsk~, p. Tafel:,ki zacz~ł myśleć o do
robieniu się grosza, by się stać niezależnym finansowo. Ufaj~c w 
swe siły, wybrał się więc do Ameryki i przybył wprost do 
Buffalo, następnie, ożeniwszy się z Ann~ z domu Kruślewsk~, 
w roku 1900, założył na własn~ rękę interes rzeźnicki, najpierw 

przy Lovejoy ul., a po roku przeniósł się na Broadway pod No. 
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Budynek obywatela Tafelskiego. 
1128, gdzie do dzisiejszego dnia z powod~eniem go prowadzi. 
Umiejętność obchodzenia się z ludźmi i zdolność pozyskania sobie ko
stumerów nie tylko uprzejmością, ale dobrocią sporządzonych przez 
siebie wyrobów masarskich, dopomogły p. Tafelskiemu, że niebawem 
kupił sobie dom, w którym rozpoczął przy Broadway interes i dzisiaj 
poszczycić się może licznym szeregiem odbiorców swego towaru, któ
rzy go eh, alą i polecają drugim. Nic dziwnego, że przy rzetelnej 
pracy i swej uczciwości interes zwolna się powiększa i p. Tafelski na 
zastój w interesie skarżyć się nie może Owszem w ruchu zawsze, 
wiedząc o tern, że praca zbogaca, zawsze swobodny, zadowolony jest 
nieraz ze zbyt ciężkiej pracy, ale .owocnej. 

Pomimo tego, że p. Tafelski ciągle zajęty, nie ma czasu nawet z 
domu się wychylić, znają go powszechnie w Buffalo ze strony jak naj
lepszej. Jest też dobrym przyjacielem i szczerym druhem, zjednywa
jąc też sobie wielu prawdziw.vch przyjaciół. Żona p. Tafelskiego pra
cuje z nim wspólnie i pomaga mu w coraz to większym interesie. My
śli też p .. Tafelski o rozszerzeniu swego przedsiębiorstwa, gdyż jako 
fachowiec i nauczywszy się w starym kraju niejednej tajemnicy sztuki 
masarskiej, może swoją wiedzę należycie zużytkować. ,Tuż obecnie 
rozszerzywszy dom, podniósłszy go do góry, wprowadził nowe ulep-
szenia. 
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Andrzej Kaź1nierczak. 
Urodzony w Podolu w Wiei. Ks. Poznańskiem, z ojca Franciszka 

Kaźmierczak i matki Franciszki Krigier w roku 1874, przybył do 
Ameryki wraz z rodzicami w r. 1887 osiarlaj~c w Buffalo. Po ukoń
czeniu szkoły parafialnej, pracował w zakładach fabrycznych, p6źniej 

jako reprezentant firm handlowych, szczeg6lnie win i likier6w. 
W polityce ob. Kaźmierczak wcześnie zaczął pracować. Jeszcze nie 
uprawniony do gfosowania w agitacyi brał czynny udział, później wy
syłany przez part,y~ demokratyczną miewał mowy polityczne w oko
liczn.vch miastach: jak Albion, Dunkirk, Springfield itd. 

W ten sposób zapoznał się ob. Kaźmierczak z różnemi osobisto
ściami i wyrobił sobie w partyi pewien wpływ. To też, gdy Dr. 
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Fronczak objął stanowisko wice-fizyka miejskiego, z pomiędzy kandy
dat6w na posadę zarządcy ką.pieli miejskiej, ob. Kaźmierczak niiał 
najwięcej danych i posadę tą otrzymał, jako pierwszy polak na tej 
posadzie. Przedtem jeszcze ob. Kaźmierczak był deputy szeryfem przez 
lat 3, mianowicie w r. 1903-4- i 5tym, wypełniają,c sw6j urząd wzo
rowo. Posadę tę otrzymał także w dow6d usilnej i skutecznej pracy 
dla partyi demokratycznej. _ 

Z Towarzystw Polskich ob. Kaźmierczak jest członkiem Zjedno
czenia Polsko -Rzymsko Katolickiego, należą,c do Tow. św. Jerzego 
No. 203. W Towarzystwie tern ob. Kaźmierczak położył wielkie 
zasługi, jako jeden Ż najwyższych urzędnik6w. Mianowicie był w 
niem przez lat 4 wiceprezesem. przez rok rewizorem kasy, a od 6 lat 
zawsze przez aklamacyę wybierany jest prezydentem; gdyż og6ł oce
nia jego pracę i w ten spos6b jego starania wynagradza. 

Pr6cz tego ob. Kaźmierczak byt)tdnym z pierwszych członk6w 
przy zakładaniu Tow. Mickie'Yicł,,, gdzie także był podkasyerem 
i jednym z dyrektor6w. Ożenion.f~\Rozaiią, -Orłowską,, dochował się 
jednego syna Edwarda Andrzeja i 4 · c6rek Wiktoryi, Bronisławy, 
Agnieszki i Heleny. Obecną, posadę zają,ł ob. Kaźmierczak na łat 
5 i niewą,tpli wie zatrzyma ją, na drugi okres, gdyż z zadowoleniem 
og6lnem spełnia swe obowiązki i og6lnie jestlubiany. 

W życiu organizacyjnem ob. Kaźmierczak czynny brał udział. 
Kilka razy był delegatem na sejm, gdzie zawsze popierał sprawy do
bre i przynoszą.ce korzyść Zjednoczeniu. To też wielkie ma zaufanie 
u wśp6łczłonk6w, o kt6rych dobro stara się wszystkiemi siłami. - Ob. 
Kaźmierczak jest dobrym polakiem i chociaż wychowany w Ameryce 
ideały polskie są, dla niego świętymi. W tym duchu stara się też 
wychować swe dzieci. Takich obywateli więcej nam potrzeba; 

W polityce do dzisiaj ob. Kaźmierczak wybitny bierze udział. 
Przed trzema laty partya demokratyczna chcąc sobie więks:ily wpływ 
zjednać wśr6d polak6w, wybrała ob. Schreibera, Dr. Fronczaka 
i ob. Kaźmierczaka, aby wydali pismo t,ygodniowe, kt6reby należycie 
wyświetliło czytelnikom cele partyi. W komitecie tym ob. Kaźmierczak 
był prezesem i kierował pismem „Gwiazda", kt6re powołano do życia 
ze skutkiem jak najlepszym. 

W roku 1904 Zarząd Centralny Zjedi:.oczenia Pol. Rzym. Kat., 
wybrał ob. Kaźmierczaka delegatem na III Pol. Rzym. Kat. Kon
gres, kt6ry się odbył w Pittsburgu i ob. -Kaźmierczak miał reprezen
tować stan New York powyższej organizacyi. 

W roku 1903 był ob. Kaźmierczak obrany kasyerem w komitecie 
kt6ry się zajął odmalowaniem hali św. Stanisława. W r. 1906 ob. 
Kaźmierczaka mianował superintendent policyi miejskiej Regan detek
tywem kolejowym, kt6rą, to posadę ob., Kąźmierczak kr6tko zajmował 
i objął korzystniejsze zajęcie. -
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Szczepan Linetty. 
Ur. 1853 r. w Posługowie w Wielkiem Ks. Poznańskiem, przy by 

do Ameryki 1879 r. wprost do Buffalo, gdzie początkowo pracował w 
cukrowni i innych zawodach, później po paru latach oszczędziwszy 
sobie grosza, a właściwie ożeniwszy się z Franciszką z domu Piecho
wiak 1882 r. w listopadzie, założył grosernię w roku 1884: lgo grud
nia przy ul. Lovejoy róg Wilson, gdzie do dzisiaj od lat 23 bez przer
wy interes prowadzi wraz ze swą żoną, która jest jego prawą ręk!!. 
Sumienność i rzetelność w interesie pomogły mu nie tylko utrzymał{ 
się tak długo, ale i dorobić się skromnego mająteczku po tylu latach 
pracy, zabiegów i trudów. Nadmienić jeszcze trzeba, że nikt z han
dlowców polskich nie utrzymał się tak długo na jednem miejscu, co 
jest dowodem, że obywatelstwo Linetty umieli sobie zjednać przyja
ciół i że sąsiedztwo było im zawsze życzliwe, jako dobrym i prawym 
ludziom. Ob. Linetty dochował się 2 synów Bronisława i Piotra i 
dwóch córek Joanny i Emilii. Najstarszy syn Bronisław kończy o
becnie szkolę wyższą, i w nac;tępnym roku zapisze się na uniwersytet, 
po:święcając się studyom prawnym. 

Prócz tego, że ob. Linetty je,t n1.istarszym grosernikiem na jednem 
miejscu, zajmował się życiem tutejszej Polonii, należąc do Towa
rzystw jak n. p. do Unii Polskiej w Ameryce nr. 111, do Związku Na
rodowego Polskiego, niem1.I o l .iez;_i założenia do gr. 583. Zajęcie nie 
pozwalało mu jednakże zajrnJw116 urzęrlów, pomimo tego, że mu je 
dawano. 

Realność poi nr. 236 Lwejoy, w której interes ob. Linett.v pro
wadzi, zakupił jeszcze przy założeniu grocerni, jest więc zasiedziałym 
polskim grmernikiem, co jest rzeczą wyjątkową w Ameryce, szczegól
nie wśród Polaków. 
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Marcin Ruszaj. 
Jednym z najstarszych osafoików polskich w Buffalo jest ob. 

Marcin Ruszaj, utrz,ymują,cy pierwszy skład polski artykułów 
kościelnych i dewocyjnych w własny~ domu pod No.342 Peckham ul. 

Ob. Ruszaj urodził się w Żminie w Księstwie Pozn. w r. 1852 z 
rodziców Jana i Agnieszki z 'Majchrzyckich Ruszajów. 

Ojciec Śp. Jan osierocił ob. Ruszaja, gdy liczył lat 11. Ob. Ru
szaj lata młodzieńcze przepędził w szkole i na gospodarstwie, poczem 
r. 1872 wyjechał do Ameryki, osiedlają,c się na stale w Buffalo, gdy 
osada polska liczyła niespełna 200 rodzin. 

\V roku 1875 dnia 18 września ożenił się z Anną, z domu Fron
czak - z którą, dochowałsię 3 synów a to:Józefa, Stanis}awa,i Włady
sława, oraz 5 córek a to Maryanny, Katarzyny, Agnieszki, Joanny i 
Heleny.Z synów Stanisław ukończJ;l kursa na uniwersytecie buffaloskim 
na wydziale dentystycznym _: pozostałe zaś dzieci otrzymały dobre 
wychowanie domowe i szkolne. - Z organizacyj polskich ob. Ruszaj 
należy do Tow. św. Stanisława, i Zjednoczenia, oprócz tego bierze 
czynny udział w · objawach życia narodowego, a tak samo w życiu 
handlowem i przemysłowem osady polskiej na East Buffalo, gdyż już 
od 24 lat t. j. od r. 1883 swój· interes prowadzi i ma pod tym wzglę~ 
dem praktykę i wielkie ·doświadczenie. 



Wojciech G. Gołębiewski. 

Urodzony w mieście Środa, powiat Środa w Wiel. Ks. Poznań
skiem w r 1870, przybył do Ameryki w r. 1880 wraz z rodzicami 
wprost do Buffalo. Po ukończeniu szkoły publicznej zaczął praco
wać w r6żnych zawodach, p6źniej rzucał się do r6żnych przedsiębiorstw 
pr6bując na własną rękę interesu. Obywatel rzutny, rozpoznawszy 
się w świecie handlowym, w końcu rozpoczął grosernię, zakładając ją 
w r. 1894: -przy Stanislaus i Loepere, kt6rą zamienił w lat parę w gro
sernię hurtowną. Znając się na r6żnych artykułach handlowych, jako 
bowiem młodzieniec pracował w r6żnych gałęziach handlu, założył 

także fabrykę konserw mięsnych, którą w trzy lata zwinął, a na to 
miejsce otworzył pod No. 120 Loepere ul·., skład artykułów spożyw
czych i skład elektrycznych preparatów leczniczych, szczeg6lnie maści 
na rany, leków na kaszel i środków kuracyjnych dla ludzi i korn. 
Zakład ten pod firmą Electric Specialty Co. rozwija się pięknie a z 
biegiem lat środki zapobiegawcze ob. Gołębiowskiego wyrobiły sobie 
markę jak najlepszą. Szczególnem wzięciem cieszą się preparaty: 
King of All Oils, Electric Oil, European Veterinary Liniment, King 
of Oll Powders i balsam na kaszel. 

Pr6cz tego ob. Gołębiew-,ki wwrowo prowadzi swą grosernię za
opatrzoną we wszelkie wiktuały tak krajowe jak i zagraniczne 
W groserni jego ruch wielki od rana do p6źniej nocy, bo towar i ar
tykuły spożywcze sprzedaje najlepsze i tanio. Z organizacyi polskich 
ob. Gołębiewski jest członkiem Zjednoczenia Pol. Rzym. Kat. nale
żąc do gr. 202. Ożeniony w r. 1892 z Maryanną A. Kamińską do
chował się 3 syn6w i 2 córek. 
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Jan ]lichalski z rodziną. 
Znanym na Kantowie handlowcem jest ob. Jan Michalski. U rodził 

się on w Wilczem, w gubernii kaliskiej, w Kr6lestwie Polskiem. Pr6-
bując tego i owego w r. 1888 wyjechał do Ameryki, przybywając 
wprost do Buffalo. 

Początkowo ob. Michalski pracował po r6żnych zakładach, p6źniej 
z zaoszczędzonych pieniędzy przy pomocy swej gospodarnej i zapc
biegliwej żony założył grosernię najpierw przy ul. Lovejoy i Lombard 
p6źniej przy ul. Weimar, w końcu pod No. 1482 Broadway, kt6rą do 
dzisiaj z powodzeniem prowadzi. 

Jego prawą ręką jest żona, Salomea z Radomskich, urodzona w 
Lubst6wku, w Kaliskiej gubernii, w Kr6lestwie Polskiem. Grosernia o
bywatelstwa Michalskich jest bogato zaopatrzona we wszelkie artyku
ły żywności tak krajowe jak i zagraniczne. Rzetelnie prowadzony inte
res rozwija się z dniem każdym coraz bardziej, gdyż w sąsiedztwie o
bywatelstwo Michalscy są lubiani. Procz tego uprzejmość i umiejęt
ność obcowania z ludźmi także jest powodem, że grosernia zawsze jest 
pełną i że ob. Michalskiemu powodzi się nienajgorzej. 

Ob. Michalski jest członkiem Tow. Grosernik6w, a wraz z żoną 
należy do parafii św. Jana Kantego. 
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Józef Fronczak. 
U rodzony w Litacznie w Wiel. Księstwie Poznańskiem, roku 1867 

przybył do Ameryki w r. 1872, wprost do Buffalo, gdzie pracował, w 
karszapie centrowej przez lat kilka, poczem ożenił się r.1891 z Katarzyną 
z domu Wiśniewską, urodzoną Jakniach w Wiei. Księstwie Poznań
skiem, a przybyłą do Buffalo w r. 1891. 

\V parę lat zapobiegliwe małżeństwo zaoszczędziło sobie grosza i 
założyło gTosernię pod No. 1390 Broadway, którą żona Katarzyna z 
powodzeniem i prawdz;iwym talentem kupieckim prowadzi. W sąsiędz
twie są obywatelstwo Fronczak lubiani za takt i umiejętność współży
cia, dlatego też i grosernia idzie nie źle, a szczęście sprzyja z ipobiegli
wej parze, która pracując wprawdzie ciężko od rana do nocy, zadowo
lona jest, że praca się opłaca. Z małżeństwa dochowało się 3 synów 
.Józefa, Stefana i Leona i jedne.i córki Stanisławy. Ob. Józef Fron
czak jest długoletnim członkiem Zw. Narodowego Pol. należąc do gr. 
32 Księcia Józefa Poniatowskiego, a przyczynił się wiele do wzniesie
nia w Buffalo Domu Polskiego, pracując wytrwale i ag·itując za tą 
sprawą. 

Od paru lat ob. Fronczak jest właścicielem realności pod No. 1390 
Broadway,gdzie ma grosernię w pięknym domu, w którym też zamiesz
kuje. 



Jan ,Duszyński. 
Jednym z najstarszych nie tylko obywateli, ale wogóle kupców 

polskich w Buffalo, jest ob. Duszyński. Urodzony w Kostrzynie w 
Wielkim Księstwie Poznańskiem 1858 r., przybył do Ameryki w roku 
1882 osiadając w Buffalo, gdzie o lat parę założył na własną rękę 

skład obuwia, który dzisiaj prowadzi z górą lat 16. Pierwszy interes 
założył ob. Duszyński początkowo przy Sears i Lovejoy ul., później 

przenosił się na inne miejsca, budując wszędzie domy, aż w końcu 
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osiadł na Broadway pod No. 1078, g·dzie na zakupionej realności wy
budował dom, w którym obecnie prowadzi interes i sam mieszka. 

Ob. Duszyński należy do tych niewielu, który tylko hartem swej 
woli, pracą niezwykłą i ogromną wytrwałością dobili się grosza. Cię
żko było w początkach, gdyż jak wielu, przybył ob. Duszyński do . 
Ameryki bez kapitału. ,Jednakowoż za to przywiózł ob. Duszyński 
ze sobą doskonałą znajomość zawodu, energię i zamiłowanie do pracy. 
Pracował dniami i nocami, niedospal często, ale postawił na swojem i 
wyszedł z zapasów z przeciwnościami zwycięzko. 

Prócz pracowitości znany był ob. Duszyński jako specyalista w 
wyrobie obuwia i jeśli dzisiaj jeszcze chce kto mieć znakomity, forem
ny, trwały i piękny bucik idzie do ob. Duszyńskiego. OJznaczając się 

szczególnemi zaletami charakteru, wyrobił sobie ob. Duszyński nie 
tylko klientelę, ale także poważanie ogólne i wpływ, a w ciągu lat z 
pracy i oszczędności dorobi} się pięknego mająteczku. 

Z organizacyi polskich ob. Duszyński jest członkiem Związku 

Narodowego Polskiego, należąc do grupy 559, Towarzystwa Szewców 
Polskich, do którego założenia przyczynił się i w nim pracował. Prócz 
tego ob. Duszyński był członkiem różnych towarzystw kościelnych. 

Ożeniony w r. 1884 z Antoniną z domu Drachowsk~!, pochodząc~.! 
z Wiei. Księstwa Poznańskiego, dochował się ob. Duszpński siedmio
ro dzieci. 

Pomimo długiego pobytu w Ameryce, ob. Duszyński jest dobrym 
polakiem i jak sam powiada kochać Polskę ceni ją i szanować jeszcze 
bardziej nauczył się w Ameryce. 

Różnie dzieje się na świecie, a do ciekawych, a miłych w życiu 

p. Dnszyńskiego niespodzianek należy spotkanie się jego z bratem star
szym Michałem, z którym nie widział się od lat 85ciu i o którym na
wet nie wiedział, że jest w Ameryce. Przypadkowo pasierb ob. Micha
ła Duszyńskiego w South Bend, Ind. znalazł ogłoszenie ob. Jana Du
szyńskiego z Buffalo i natychmiast zamieniono korespondencye, która 
obie strony niezwykle ucieszyła, gdyż dwanaście lat nie miały o sobie 
wiadomości. Wówczas ob. Jan Duszyński wyjechał do South Bend, 
Ind., a jak serdecznem i było spotkanie dwóch braci opisywać było
by zbytecznem. Powyższa fotografia przedstawia obu braci młodsze
go Jana i Michała. 
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Stanisław Edmund Mrugowski. 
Urodził się dnia 14 października 1870 r. w mieście Gniezno w 

Księstwie Poznańskiem, z rodziców Stanisława i Franciszki 
z Soengów. Do szkół elementarnych uczęszczał w Gnieźnie, a na
stępnie do szkoły przemysłowej, którf!, ukończył w 18tym roku. 
Oprócz tego pracował w warsztatach krawieckich w Poznaniu 
i Berlinie przez 2 lata. W r. 1891 przybył z Berlina do Ameryki 
do ojca, który poprzednio przyjechał do Buffalo, i tu po
czt:J:tkowo przez pół roku pracował jako krawiec, a następnie po 
6 miesit:J:cach zaj!J:ł posadę (foremana) przodownika i zarzt:J:dcy firmy 
Meltrater, gdzie przez kilka lat pracował, poczem otworzył u siebie 
w domu pracownię dostawy ubrań do sztorów departamentowych. 
Wieczorami w czasie t.vm ukończył 2 letnie kursa Bussiness College, 
z dyplomem. Przed 6 laty z gÓr!J: otworzył na własn!J: "rękę zakład 
krawiecki pod No. 1112 Broadway, który prowadzi na pierwszo
rzędni}; skalę. W życiu Polonii tutejszej bierze czynny udział i na
leży do Tow. polskich krawców, grupy 194 Zw. Na. Pol., Pol
skiego Koła Śpiewackiego, Stowarzyszenia kupców i przemysłowców 
polskich itd. .Jako kawaler prowadzi się bardzo przyzwoicie i może 
być stawiony za wzór dla drugich, to też bywa przyjmowany w pierw
szorzędnych domach i wszędzie jest mile widziany; 
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Franciszek Dębiński. 
Urodzony w r. 1868, wychowany w Pakości, w Wiel. Ks. Poznań

skiem, pracował w młodym wieku jako piekarz po pierwszorzędnych 
piekarniach, ale natura żywa pchnęła go świat i w r. 1895 ob. Dębiń
ski przybył do Ameryki, osiadając w Bnffalo. 

Początkowo ob. Dębiński pracował w sw.vm zawodzie, na wlasrn_! 
rękę prowadzf!C piekarnię, ale p6źnie.i mafoc zdolności do budownictwa. 
zaczął się uczyć tej gałęzi pracy, poczyna.if!c od ciesielstwa. Przez 
lat parę ob. D,ębiński tak się wyszkolił w tym zawodzie, że postano
wił samodzielnie budować domy. Mając wielkie znajomości między 

. hidźmi ,a c9 najważn~ejsze .dob>re imię, ob. Dębiński rltczo wziął się do 
praąyi P(j)':'70dzenie stale mu służy, gdyż zdobył sobie zaufanie wśród 
og6łu. Jako kontraktor wyróżnia się ob. Dębiński tern, że nie tylko 
buduje tanio i dobrze ale mniej zamożnym wielkie czyni ustępstwa, 
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niemal swemi pieniędzmi stawiając dom, a zadawalniając się małą mie
sięczną spłatą. To też wzięcie do ob. Dębińskiego rośnie i coraz wię
cej ciśnie się do ni.ego ludzi, bo nietylko umie ich zadowolić, ale 
i potrafi im nie jedną rzecz dobrą wyrządzić. 

Razem z zaufaniem i powodzenie ob. Dębińskiego rośnie, gdyż 
każda rzecz dobra w dwójnasób się opłaca. Dzisiaj ob. Dębiński 
zatrudnia poważną liczbę robotników, zamówień zaś na budowy z każ
dym dniem coraz więcej dostaje. Dobry fachowiec umie tak się 
urządzić, że · każdy interes potrafii ku swemu i drugich zadowoleniu 
przeprowadzit~. 

Ożeniony jest w roku 1907 z Maryanną z domu Urbańską. 
Obecnie ob. Dębiński mieszka pod No. 983 Sycamore, w swym wła
snym pięknym domu. 

Piotr N o wicki. 
Urodził się w Wiel. Ks. Poznańskiem; ożenił się w roku 1879 z 

Rozalią z domu Kędziora w Powiedziskach w Wiel. Ks. Poznańskiem. 
Do Ameryki przybył w r. 1882 osiedlając się najpierw w Texas, gdzie 
przebywał przez lat 5 z rzędu, prowadząc wielką :farmę. Jednako
woż ,małżonkowie przyzwyczajeni do miasta, do prowadzenia interesu, 
nie mogli usiedzieć na :farmach. Spokojne życie, zawsze jednakie 
przykrzyło się im, sprzedali zatem :farmę, by wyjechać do jakiegoś 
miasta. 

Pan Piotr jako z zawodu masarz, wzdychał do tego, by na wła
sną rękę otworzyć gdzieś interes rzeźnicki, tern bardziej, że żona jego 
znając ten interes doskonale, mogla być prawą jego ręki!, Wy
jechali tedy do Buffalo i założyli interes rzeźnicki pod 213 Stanislaus 
ul. na tern samem miejscu, gdzie dzisiaj . go prowadzą. Szczęście im 
posluż~·ło i z biegiem lat doszli do pbważnego mająteczku. Pracowali 
ciężko, by ten grosz zrobić, postępowali zawsze uczciwie i szlachetnie, 
dzisiaj też prócz mająteczku mają i szacunek u ludzi, poważanie i wszę 
dzie mają przyjaciół. 
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-~~--~~~--~----... ____,._~~ 
Dochowali się także państwo Nowiccy ładnej gromadki przy

szl,ych spadkobierc6w, majf! bowiem 5 syn6w i trzy córki, kt6re są 
już częściową pomocą domową. Pr6cz tego doczekali się państwo 
Nowiccy i wnuk6w, wydając najstarszą c6rkg za poważnego obywatela 
Galantowicza, młodszą za znanego i obrotnego fotografa p. Roma
szkiewicza. Najstarszy syn J6zef kształci się w wy;i;szej szkole an
gielskie.i (High School), mając wielką ochotę zostae w przyszłości 

doktorem. 

Także w życiu tutejszej Polonii p. Piotr Nowicki bierze 
czynny udział. Od lat kilkunastu jest członkiem Zwirtzku Nar. Pol. 
należąc do grupy 32. W grupie tej tak samo jak i wog6le wśr6d 

Polonii, p. Nowicki jest szanowany. W grupie tej był p. Nowicki kil
lmletnim prezesem a także kilkuletnim kasyerem, pracu.ii!c zawsze dla 
dobra organizacyi o ile mu sil stało. "\V ostatnich czasach p. Nowicki 
zrzekł się godności i postanowił być tylko zwykłym szeregowcem, 
pozostawiając innym pole do działania. , 
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Roman Władysław Kaczmarek. 

Młodym, ale ruchliwym i sumiennym pracownikiem masarskim, 
a dlatego w każdym interesie pożądanym'jest ob. Roman Kaczmarek. 
Urodził się w mieście Poznaniu w r. 1884-przybył do Ameryki w r. 
1895 wraz z rodzicami, osiadając w Buffalo. Po roku zaledwie umar
ła, matka Marta Kaczmarek z domu Szelągowska, a ojciec Stanisław 

powrócił do Europy, pozostawiając 12sto letniego Romana na 
opiece krewnych. Osamotniony w ten sposób młody Roman na
tychmiast rozpoczął pracować najpierw u swego wuja ob. Józefa Sze
lągowskiego, gdzie też najdłużej pracował, ucząc się masarstwa. Miał 

wówczas zaledwie lat 13, dopiero ukończywszy szkoły parafialne św. 
Anny i św. Wojciecha. 

Pozostawiony sam sobie, chociaż u krewnych, młody Roman mu
siał przechodzić prawdziwą szkolę ż,vcia, ale też dzisiaj z zadowole
niem może o sobie powiedzieć, że lat nie'stracil na próżno, że jest wy
kształconym znakomicie w swym zawodzie, czego zresztą dowodem, 
że w każdym interesie rzeźnickim ob. Kaczmarek byłby pożądaną si
łą, Pracował bowiem nie tylko wśród swoich. Przez lat kilka pra
cował w największych i najwzorowszych rzezalniach i zakładach ma
sarskich amerykanów, by wydoskonalić się we wsz.r,;tkiem, co wcho
dzi w zakres masarstwa, jak również wyrobu wszelkich specyalności 
mięsnych. 
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Zawsze pracowity i spokojny ob, Kaczmarek, tylko myślał nad 
tern, by zost9l sko11czonym masarzem i jest też nim dzisiaj w zupel
nosc1. To też masarze polscy płacą ob. Kaczmarek najwyższe wyna
grodzenie tygodniowe, jakie czeladnik otrzymać może, gdyż są pewni, 
że im się to w dw6jnas6b oplaei. Zna bowiem ob. Kaczmarek nie tyl
ko sw6j zawód, ale także umie należycie obsłużyć klientelę, umie za
dowolnić każdego, lubią go też og6lnie i do niego się cisrn1. 

Obecnie pracuje ob. Kaczmarek w fabryczn_ym zakładzie masar
skim ob„ Czarczyńskiego jako jego zastępca, ale niebawem :;i;ałoży in
teres na własną rękQ, a że poprowadzi go rzetelnie, uczciwie i sumien
nie, nie ulega żadnej wątpliwośei. Z polskich organizacyi ob. Kaczma
rek jest CJlonkiem Związku Śpiewak6w Polskich, należiic do Polskie
go Kola Spiewackiego. Należy też do paraf-ii Bożego Ciała. 

Szczepan Kurnik. 
W ostatnich latach emigrac,ya polska do Ameryki wzmogła się 

bardzo. Wiele sił młodych opuściło kraj ojczyzny, hy za oceanem 
polepszyć sobie byt i ć1orohić się grosza. Do szeregu tych młodych 
i cieszących się wzięciem w swych kolach należy ob. Szczepan Kurnik. 
Urodził się on w K,vaczala, powiat Chrzan6w, w Galicyi, 30_grndnia 
1883 z ojca J6zefa i matki Maryanny z Kędzior6w. Do Ameryki 
przybył oh. Kurnik w r. 1906, 13 lipca, osiadając w Buffalo przy 
swoim bracie Franciszku. Mieszkają przy ulicy Exchange No. 618. 
Ze 6ciu hraci Szczepana trzech przebywa w Ameryce. Dw6ch wy
żej wymienionych Szczepan i Franciszek w Buffalo, trzeci Józef w 
Chicago. Ob. Szczepan Kurnik pra<:uje po zakładach ameryka1fakich 
i jest członkiem parafii św. Stanisława B. M. 
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~T ózef Łapczeński, 

Urodzony w Ludźmierzu, powiecie Nowotarskim, w Galicyi w 
r. 1869, przybył do Ameryki w r. 1891 wprost do Buffalo, gdzie po
czątkowo pracował jako mechanik, wyrabiają,c formy do odlew6w, 
a zaoszczędziwszy sobie pieniędzy, założył salun pod No. 28 Curtis 
ul., gdzie go do dzisiaj prowadzi. Znalazłszy się w kraju obcym, 
trudno mu by}o początkowo, ale przeszkod.r zwalczał pracując 
i oszczędzają,c a r6wnocześnie jednają,c sobie przyjaci6l. To też zało
żywszy interes wkr6tce przyszedł do siebie, przyjaciele bowiem zbie
rają się u niego, a gospodarz zawsze góścinny i towarzyski, umie im 
uprzyjemnić spędzone w jeg-o lokalu chwile. 

Ożeniony w r. 1896 z Apolonią z domu Skiba, dochował się 2 sy
n6w i 2 c6rek. Z organizacyi polskich ob. Łapczeński jest członkiem 
Zjednoczenia Polsko Rzymsko Kat., n.ależąc do Tow. św. Jerzego No. 
203. W interesie jest już ob. Łapczeń ,ki lat kilka, rozwijając go coraz 
bardziej. Trzyma w swym lokalu doskonale piwo, krajowe i spro
wadzane z Europy w6dki i wyborne cygara. Zawsze u niego rojnie 
i tłumnie, bo lubią go wszyscy i ściągają do niego gromadnie. Dla. 
tego też ob. Łapczeński dorobił się już sporego mająteczku, a ma na
dzieję, że przy zdrowiu dojdzie do czegoś więcej, jest bowiem praco• 
wity i oszczędny, interes zna doskonale a lokal jego wyrabia się co
raz więcej. 

W ostatnich czasach ob. Łapczeński kupił drugi salun w dzielni
cy Black Rock, przy ulicy Amcherst narożnik Bridgeman, kt6ry 
z powodzeniem niezależnie od pierwszego swego interesu prowadi. 
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Konstanty N owak owski z rodziną. 
Starszym obywatelem i znanym w szerszych kołach tak kuviec

kich jak i towarzyskich jest ob. Konstanty Nowakowski. Urodził 
się w miejscowości Otorowo, Wiei. Ks. Poznańskiem w r. 1872, przy
był do Ameryki · w młodszym wieku, w roku 1891, osie::llając się w 
Buffalo. Poznawszy jeszcze w starym kraju gruntownie krawieczy
znę, gdyż uczył się w większych miastach poznańskich naprzykład w 
Grodzisku, sławnem ze swego piwa gro<lziskiego, mógł też z łatwo
ścią rzucić się w interes, zakładając natychmiast na własną rękę za
kład krawiecki, który do dzisiaj z powodzeniem prowadzi. 

Znany ze swej staranności w wykończeniu ubrań, zyska} sobie 
liczną klientelę, która u niego się ubiera, gdyż każdego może ob. No
wakowski zadowolić, robiąc mu ubranie weselne lub spacerowe, palto 
lub zarzutkg. Dlatego też po kilkunastu latach sumienne.i i rzetelnej 
pracy, dorobił się ob. Nowakowski mająteczku i zakupi} sobie dom 
przy ul. Broadway 1180, gdzie na piętrze mieszka i prowadzi zakład 
krawiecki, dól natomiast wynajmuje kupcom. 

W życiu osady buffaloskiej ob. Nowakowski czynn;v brał i do 
dzisiaj bierze udział. Jest jednym z założycieli Tow. Krawców, obec
nie grupy Związkowe.i i od 16 lat dzielnie pracuje dla dobra Towarzy
stwa, w którem przez rok był kasyerem, a obecnie wiceprezesem. 
Prócz tego był ob. Nowakowski przez pewien czas prezesem, później 
kasyerem Tow. Chopin, a także jest jednym z dyrektorów świetnie 
się zapowiadającej Spółki Akcyjnej. Z Towarzystw śpiewaczych jest 
ob. Nowakowski członkiem Kola Śpiewackiego. 

Ożeniony w ·r. 1897 z Antoniną Kałużną, rodem z Lgowa w ·wiel. 
K~. Poznańskiem, dochował się ob. Nowakowski trzech synów: Ada
ma, Edmunda, Leona i jednej córki Eugenii. W Buffalo jest ob. No
wakowski jednym z najstarszych krawców polskich, którzy na własną 
rękę założyli interes a przyczynił się wielce do rozbudzenia solidarno
ści w zawodzie, który dzisiaj przedstawia zwartą falangę. 
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Szczepan Lesiński z rodziną. 
Starszym obywatelem w Buffalo, dobrym handlowcem i rzutkim 

przedsiębiorcą jest Ob. Szczepan Lesiński. U rodził się on w miej
scowości Użynek, gmina Dobrzewice, powiat Lipno, gub. płocka 
w Królestwie Polskiem, roku 1865. W początkach ob. Lesiński pra
cował w młynarstwie, później czując się na siłach i będąc przekonany, 
że w Ameryce zrobi interes, wybrał się w roku 1888 do Stanów Zjed
noczonych i przybył do Buffalo, gdzie zaczął pracować w różnych 
fabrykach. 

W pocztitkach myślał ob. Lesiński sprowadzić żonę do Ameryki 
a nawet zakupił już szyfkartę i wysłał ją swojej żonie, ale w ostatnie.i 
chwili rozmyślił się i cofnął kartę okrętową, postanawiając sam wyje
chać do Europy, gdzie dawniej robił dobre interesy. Jednakowoż 

. cofnięcie było już zapóźno. Żona otrzymawszy kartę okrętową, bez 
zwłoki wybrała się w podróż a ob. Lesiński myśląc, że żona otrzyma
ła zawiadomienie, by nie jechała do Ameryki, wybrał się do Euro
py z powrotem. 

Tymczasem żona wyjechała do Ameryki. Minęli się w drodze. 
Gdy ob. Lesiński przybył do swego. rodzinnego miejsca, dowiedział 
się dopiero o zaszłem nieporozumieniu. Nie wypadało zatem nic in
nego jak tylko wrócić, gdyż napowrót żony sprowadzać się nie opła-

ciło. Wyjechał zatem ob. Lesiński powtórnie do Ameryki, -gdzie 
żona jego go5podarowała już z bratem. 
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Zabrał się do pracy rączo, pracował w kuźni, przy cegielni i gdzie 
się dało. 

Tęsknota jednak za krajem zmusiła go do powrotu. Wyjechał 

z żon1t i dziećmi znowu do Europy, budował tam domy, pracował w 
różnych zawodach, ale widząc, że pieniędzy ma za mało, by mógł 
sobie pozwolić na większe zakupno roli, powrócił raz jeszcze do Ame
ryki, osiadając w Buffalo. Przybywszy, zaraz otrzymał pracę w daw
nych swych miejscach, zimą pracował w szapie, latem przy rudzie. 
Z tych trudów i wyczerpującej nadzwyczaj roboty zdołał jednak p. 
Lesiński zaoszczędzić trochę pieniędzy i wydzierżawił salun. Znajo
mość ludzi, przyjacielskość i usłużność wkrótce zjednały mu licznych 
przyjaciół, wobec czego interes p. Lesińskiego rozwijał się coraz bar-

Dom ob. Szczepana Lesińskiego. 
dziej. Wkrótce jednak przeniósł się p. Lesiński z pod No. 1502 
i wybudował sobie dom pod No. 1511 Broadway, gdzie do dzisiaj inte
res prowadzi. Szczęście mu cokolwiek posłużyło, wybudował więc 
drugi dom pod No. 1513 a w ostatnich czasach trzeci pod No. 1515 
i prowadzi do dzisiaj interes na wielką skalę. 

Ożenił się p, Lesiński w r. 1884 22 listopada z Maryanną z domu 
Krzyżykowską. Ożenek był to bardzo ciekawy. Właśnie p. Lesiński 
przedzierał się z Prus do Królestwa, gdy straże nadgraniczne dały 
salwę karabinowi!,, Cofnęli się niektórzy a także p. Lesiński, który 
szedł prawie na ostatku. Była to noc ciemna. Nie było co robić jak 
czekać gdzieś schronienia, wstąpił więc p. Lesh'iski do pierwszej cha
ty, gdzie widział światło. Przyjęto go gościnnie, po staropolsku 
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a uwagę p. Lesińskiego zwróciła piękna ·Maryanna, o której też rękę 
w tydzień się oświadczył. 

Rodzice Maryanny wiedząc o tern, że p. Lesiński jest energicz
nym młodzieńcem, zgodzili się na ożenek i niebawem wyprawiono 
huczne weselisko. 

P. Lesiński nie zapomniał także brać udziału w życiu Polonii. 
Jest członkiem Zjednoczenia Polsko Kat. a członkiem Tow. św. Woj
ciecha w paraf. św. Stanisława, gdzie był prezesem. Z małż@ństwa 
tego doczekał się p. Lesiński 5 chłopców 3 córek a prócz tego 
4 dzieci zabrała mu śmierć nielitościwa. Najstarsza córka Stanisława 
wyszła za Wincentego Sochę, budowniczego i dzisiaj p. Lesiński 
doczekał się już wnuków. 

Pracownia ~b. Feli~sa Krigier. 
Urodził się w Prusach Zachodnich, w miejscowości Nowy Zieluń 

1866 r. Do Ameryki przybył przed 18 laty; ożeniony z Bertą z domu 
Zakrzewską, pochodzącą z miejscowości Wumporsk, także w Prusach 
Zachodnich, Przybył wprost do Buffalo, gdzie po ośmiu latach pracy 
w różnych zakładach kawieckich, odłożywszy grosza założył interes 
na własną rękę pod No. 1163 Broadway i dzisiaj na Polsce ma jeden 
z największych zakładów, zatrudniając od 24 do 30 ludzi, którzy pra
cują na 30 maszynach pędzonych parą. 

Jest czionkiem Tow. św. Józefa u Przemienienia Pańskiego, 
której to parafiii jest członkiem. Pracując wytrwale, potrafił interes 
swój rozwinąć na większą skalę i jest dzisiaj fabrycznym dostawcą 
ubra:ń do departamentowych sztorów w mieście a także sporządza 
pierwszej klasy ubrania na zamówienia od najtańszych do najdroż
szych, gwarantując za dobroć materyału i piękną a gustowną robotę. 
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Edward Ciechon1ski. 
U rodził się 23 październ. w r. 1883 w Żyrardowie pod \Varsza,v11. 

,Jako zdolny fryzyer pracował po pierwszorzędnych zakładach war
szawskich, wydoskonalając się w swym zawodzie zupełnie. Zawieruchy 
w kraju i przeciągająca się wojna z Japonii!, wypędziły p. Ciechom
skiego z Polski i udał się on do Ameryki, przybywa.he w 1904 cło Buf 
falo gdzie w krótkim czasie założył interes na wlasn11 rękę, prowadząc 
go {lOd No. 1418 Broadway. Jako fryzyer zdolny w każdym kierunku 
swego zawodu szybko potrafił sobie wyrobić closy<~ szeroką klientelę. 

N a wet na drugim końcu osady polskiej zamieszkali, chętnie śpiesz!! 
do p. Ciechomskiego, gdyż doskonały fachowiec umie ich zaclowoli6. 
Wiedząc o tern, że siła i opieka jest w organizacyi, wstąpił p. Cie
chomski do Zw. Nar. Polskiego, zapisując się na członka grupy Ku
jawskiej. 
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• Jan Habliiiski. 
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,Jan Habliński. 

Młodym ale ruchliwym przedsiębiorcą kontraktorskim znan~'m 
z wielu większych prac na East Buffalo, jest ob. Jan Habliński. Uro
dził się dnia 8 lutego 1878 w mieście Lisko, w Galicyi, z rodziców Jó
zefa i Maryi z Krz_ywowiczów Hablińskich. Początkowe szkoły ukoń
czył w Lisku, następnie odbył praktykę murarską i jako wyzwolon.Y 
murarz przeniósł się do Przemyśla. Po pewnym czasie zjechał do Lwo
wa, gdzie ukończył cztery kursy budownictwa z dobrym postępem. Po 
ukończeniu kursów budownictwa powrócił do Liska, gdzie prowadził 
na własną rękę roboty bu~owl:me przez przeciąg jednego roku. 

Zaznajomiwszy się ze sztuką budowniczą i poznawszy szersze ho 
ryzonty myśli i wymagań ludzkich, ob. Habliński pracował nad sobą 
coraz hardziej. W miarę jednakowoż te.i pracy przychodził do przeko
nania, że mając zdolności i zamiłowanie w swym zawodzie, lepszą zro
biłby przyszłość,gdyby wyjechał do Ameryki, gdzie siły młode :st do te
go fachowe są poszukiwane. Nie namyślając sig długo, wyjechał do A
meryki. Początkowo jednak trudne przechodził chwile i musiał praco
wać ciężko, nie mogąc dostać zaję,cia w swym zawodzie. 

Dzięki znajomym i przyjaciołom, których ob. Habliński zawsze 
ma sporo, dostał się wreszcie do swego zawodu, w którym szybko wy
bił się i zarabiał od 4-6 dolarów dziennie. Czując się na silach, puścił 
się w podróż po Ameryce dla lepszego obznajmienia się ze sztuką bu
downictwa. Zwiedził wiele miast, w końcu przybył do Kalifornii, gdzie 
rok przebywał. Powróci wszy do Buffalo, niebawem znowu je opuści}. 
otrzymał bowiem pracę w mieście Oswego, przy budowie rządowych 
koszarów wojskowych. Gdy robota skończyła sig, ob. Habliński znowu 
zjechał do Buffalo, ale już na stale, gdyż początkowo zaczął pracowa6 
na siebie, ale później wszedł w poważną ,;półkę kontraktorską i zało
żył biuro budowlane, w którem jako obznajmiony z architekturą wy
rabia plany na wszelkie budowle a tak sarr.o podejmuje się stawiania 
wszelkich budynków, szczególnie domów murowanych, które wznosi 
po najtaszych cenach. Dowodem tego jest, że ob. Habliński ma cahJ 
masę zamówień i roboty podostatkiem na wet na większe prace. 
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Antoni Fronckowiak. 
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Antoni Fronckowiak. 
U rodzony w Mietszewie, w powiecie Śremskim w Wiel. Ks.Poznań

skiem. Do Ameryki przybył w r. 1889 wprost do Buffalo, gdzie po
czątkowo pracował w różnych zawodach, wkońcu jako fachowy cieś
la założył na wlasn!J: rękę interes stawiania domów i jako kontraktor 
pracuje już lat 16 w t.rm kierunku. Ob. Antoni Fronckowiak należy do 
ludzi bardzo przedsiębiorczych. Po roku zaledwie pobytu w Buffalo, 
ob. Fronckowiak rozpoczął pracowa6 na siebie. Były to czasy ciężkie, 
interesy szły bardzo wolno, dlatego też i największa nawet pomyslo
woś6 musiała się ogranicza6 do najmniejszego. By sobie dopomódz.nie 
rzucaj::J:c raz obranego zawodu, wszedł ob. Fronckowiak do interesu 
mlecznego, w wolnych chwilach oddając się kontraktorstwu, tern bar-

Doin obywatela A. Fronckowiaka. 

dziej, że zastój w przemyśle wywołał także zastój w budowni
ctwie. Po czterech latach porzucił ob. Fronckowiak mleczarstwo 
i założył grosernię, ktÓr!J: prowadził pocz!J:tkowó na Ashley i Peck 
a potem na W oltz ave. Po siedmiu latach ob. Fronckowiak zwinął gro
sernię, gdyż prowadzone równocześnie kontraktorstwo tak się roz
winęło, że dwóch interesów nie mógł już równocześnie prowadzi6. Od 
lat sześciu ob. Fronckowiak wyłącznie trudni się tylko budow!J: domów 
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a samemu sobie wystawił piękny i obszerny dom przy ul. Stanislaus i 
W oltz ave. gdzie do dzisiaj mieszka i prowadzi interes.Powyższa ryci
na przedstawia właśnie budynek ob. Fronckowiaka. 

Przemysłowiec ruchliwy przeszedł dużo w życiu, nieraz był jak 
to m6wią pod wozem i na. wozie, ale nigdy nie zwątpił w swoje siły. 
Wiedział on, że wytrwałością dużo można zrobić,dlatego też dzisiaj wy 
płynął i zdobył sobie byt niezależny jak r6wnież spory mająteczek. Do 
tego jednakowoż przyczyniło się gł6wnie to,że ob. Fronckowiak zawsze 
postępował uczciwie.Nie chcąc krzywdy drugich, wolał z małym zarob 
kiem iść naprz6d, stale postępować a nie upadać. Uczciwem też 
poą_tępowaniem zjednał sobie wielu przyjaci6ł, i dzisiaj jest obywa 
telem poważnym i lubianym. W czemkolwiek pracował, wszędzie po
zostawił po sobie jak najlepsze imię. Dlatego też całkowicie oddal się 
tylko kontraktorstwu, a tyle miał zam6wień, że nie m6gl z pracą zdą
żyć. Dow6d to,że mu ludzie ufają, że go szanują i poważają. Z organi
zacyi polskich ob. Fron3kowiak jest członkiem Zw. Nar. Polskiego. 
Ożeniony w r. 1888 po raz pierwszy z Antoniną z domu Zabłocką a 
po raz drugi w r. 1892 z Maryanną z domu Nowacką, dochował się ob. 
Fronckowiak dw6ch syn6w i 4 c6rek. 

August Kakuszke. 
Urodzony w Łabiszynie w Wiel. Księstwie Poznańskiem w r. 184:5 

przybył do Ameryki w r. 1871 wprost do Buffalo. Będąc z zawodu 
wyszklonym kowalem i mechanikiem' otrzymał natychmiast korzystne 
miejsce w zakładach kolei Lake Shore, gdzie pracował przez lat 5. Do
brze zarabiając m6gl też po paru fatach założyć na własną rękę interes 
a mianowicie salun i grosernię przy Coit i Peckham ulicach. Po paru 
latach ob. Kakuszke sprzedał sw6j interes bratu a sam poświęcił się a
genturze realnościowej i asekuracyjnej a przytem miał biuro kart okrę 
towych, przeprowadzał transakcye bankowe, był tł6maczemna sądzie i 
wyrabiał wszelkie papiery prawne, notaryalne, spadkowe,pelnomocni
ctwa i t. d. kt6ry to interes do dzisiaj z powodzeniem prowadzi. Szcze 
g6lnie ob. Kakuszke zajmował się stawianiem dom6w, kt6rymi zabu
dowywał powstającą osadę polską. Wzni6sl także dużą kamienicę „Ka-. 
kuszke Błock'' przy Broadway r6g Gibson, kt6rą jednakowoż p6źniej 
sprzedał, gdyż interes prowadzony w r6żnych kierunkach zbyt rozdra
biał jego siły. 

W osadzie buffaloskiej jest Kakuszke znanym wiarusem a niemal 
najstarszym z osadnik6w-handlowc6w. Dorobiwszy się długoletnią pra 
cą mająteczku, osiadł ob. Kakuszke pod No. 1341 Broadway, gdzie do 
dzisiaj prowadzi agenturę, 

Niemal od samego początku pobytu w Buffalo, ob. Kakuszke brał 
udział w pracach towarzystw i og6lnem życiu Polonii. Do Związku N a
rodowego wstąpił wkr6tce po jego założeniu i należy od lat niespełna 
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20 do grupy 38 tow. św. Józefa. Wstąpienie do Związku Narodowego 
wypłynęło u ob. Kakuszke z jego wspomnień młodzieńczych. Miał lat 
17 gdy służył jako pokojow,y na dworze państwa Zaleskich w Podobowi 
cach pod W ęgrowcem, gdy wybuchło powstanie polskie w 1863 roku. 
Młody podówczas ob. Kakuszke razem z innymi zaciągnął się do szere
gów i poszedł w pole, jednakowoż oddział rozprószyli żołnierze pruscy 

August Kakuszke. 

i nie mógł on przedostać się do Królestwa. Dlatego przybywszy do A
meryki, ob. Kakuszke wstąpił do Związku Narodowego Polskiego, 
który mu swą patryotyczną organizacyą przypominał zapały młodzień
cze. 

Ob. Kakuszke ożenił się w r. 1870 z Julianną z domu Krawczyk i 
dochował się syna, 6 córek i wnuków. 
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Wincenty Bielański. 
Wybitnym handlowcem na Polsce, znanym od szeregu lat jest 

ob. Wincenty Bielański. U rodził się w mieście Brahin w gubernii 
Mińskiej na Litwie r. 1864-go - 19 marca. W młodym wieku wy
jechał wraz z rodzicami do Żytomierza na Wołyniu, gdzie ojciec pro
wadził biuro adwokackie, nie mogąc z powodu szykan rządowych 
utrzymać się w Kr6lestwie. Rodzice ob. Bielańskiego posiadali pięk
ny majątek składający się z dw6ch wiosek Mirczy i Lubowicy w gub. 
mińskiej, jednakowoż z powodu popierania powstania styczniowego, 
majątek ten rząd skonfiskował. Ta klęska tak doknęb, rodzic6w, że 
w parę lat w jednym roku zmarli, pozostawiając dzieci na opiece 
dziekana Sowińskiego w mieście Malinie, gub. Kijowska, kt6ry miał 
się zająć wykształceniem. Przez · cztery lata dziekan zajmował się 
młodym pod6wczas Bielańskim, jednakowoż niebawem zmarł a młody 
Wincenty poszedł na praktykę do r6żnych zaklad6w mechanicznych 
Wzięty do wojska wysłużył w mieście Żytomierzu przy 125 pułku 
piechoty czas wojskowy, doszedłszy rangi feldfebla. Opuściwszy 

szeregi wojskowe, ożenił się ob. Bielański w mieście Berdyczowie w 
r. 1888 z Amalią Tomes, poczem założył fabrykę lakier6w i farb przy 
ul. Piaski w Berdyczowie, kt6rą, wzorowo prowadził przez lat 2 
i p6ł. 

J ednakowoi jakieś fatum prześladowało ob. Bielańskiego. Zale
dwo energią i obrotnością zdołał fabrykę udoskonalić, rozszerzyć i za
pewnić jej byt niewzruszony,otrzymał wezwanie od władz wojskowych 
by stil:wił się w kr6tkim czasie do wojska. W6wczas to groził wy
buch wojny niemiecko rosyjskiej. Ob. Bielański nie mając wcale 
ochoty brać udziału w wojnie, wystarał się przez swych krewnych 
o pozwolenie wyjazdu na wystawę do Chicago. Wpływy bowiem 
miał ob. Bielański wielkie. Szwagier bowiem jego Michał Bojemski, 
pod6wczas pomocnik zarządcy majątk6w carskich w Żytomierzu 
w cz.terech dniach wystarał się o paszport i ufatwił ob. Bielańskiemu 

wyjazd z całą rodziną. 

Obecnie p. Bojemski jest generalnym zarządcą cesarskich mająt
k6w w całej gubernii mińskiej. 

Przybywszy do Ameryki, ob. Bielański przez pewien czas . badał 
stosunki i rozglądał się, gdzieby można założyć fabrykę lakier6w, 
jaką prowadził w Berdyczowie. Nie znając jednak języka i nie mając 
odpowiednich kapitał6w, nie miał ob. Bielański odwagi rzucić się na 
fabrykę wielkiego stylu, więc dla pr6by i zapoznania się z amery
kańskimi stosunkami, założył mały interes na markiecie, kt6ry rychło 
rozwinął w dosyć poważny sklep z mięszanym towarem, począwszy 
od książek a skończywszy na rzeczach galanteryjnych. 

Rozpatrzywszy się należycie, poznawszy trochę język, zaciasno 
już było ob. Bielańskiemu na markiecie.. Mając parę tysięcy dolar6w 
otworzył ob. Bielański piękną j bogato zaopatrzoną, grosernię w Nia-
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gara Falls, N. Y., przy Erie ave., gdzie jednakowoż nie powiodło 

mu się wskutek niesumienności obconarodowców i ob. Bielański nie
mal wszystko stracił pomimo tego, że osada polska solidarnie go po
pierała. Piękny na dwóch lotach wzniesiony sklep musiał opuścić 

z bólem serca, wynosząc jednak znajomość charakterów ludzkich 1 w 
tern nieszczęściu przekształcając się na prawdziwego handlowca. 

Opuściwszy Niagara Falls. ob. Bielański założył grosernię przy 
ul. Beck. Mając wielkie znajomości u ludzi, wzięcie i szacunek, szyb
ko ob. Bielański pocz~ł wetować straty, jakie mu los zadał w Niagara 
Fall1:,. Po siedmiu miesiącach przeniósł ob. Bielański swą grosernię 

Ob. W. Bielański z żoną. 

na róg Loepere i Stanislaus, gdzie ją powiększył i zaopatrzył bogato 
we wszelkie produkty, tak że po dwóch latach powodzenia na przyle
głym narożniku wybudował sobie piękny dom, gdzie hurtowną gro
sernię prowadził przez lat 3. 

Doszedłszy do poważnego funduszu ob. Bielański rzucił się do in
teresu z meblami i mając sposobność zamienił swój dom na Loepere za 
dom pod Nr. 243-245 Lombard ul. przy Broadway Markiecie, który 
sprzedał a na dwóch opróżnionych lotach wybudował obszerny sklep, 
który poniższa fotografia przedstawia. 
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Obszerny magazyn zapełnił ob. Bielański meblami pierwszej kla
sy, tworzf!C w ten spos6b największy skład mebli na wschodniej stro
nie Buffalo. Przez 5 lat ob. Bielański'prowadzii ten tnagazyn, dopro
wadzaję,c go d,, rozkwitu, w końcu jednak zachorował i musiał interes 
zwiną,ć. Przyszedłszy do siebie, założył interes na Black Rock przy 
Amherst ul. Nr. 411, gdzie otwo~zył skład towar6w żelaznych, lakie
r6w farb, lamp, · przyborów kuchennych, narzędzi rzemieślniczych, 
gospodarskich, pierwszorzędnych i znakomitej marki piec6w, a przy
tern także ma na sprzedaż zegary i zegarki, biżuterye wszelkiego ro-

Interes ob. W. Bielańskiego. 

dzaju, słowem nie zapomniał ob. Bielański o niczem, co może potrze
bować mieszkaniec dzielnicy Black Rock. 

Jak na East Side, tak i na Black Rock ob. Bielański umiał sobie 
pozyskać liczną, klientelę, jest bowiem w interesie rzetelnym i pra
wym a przy tem znakomitym kupcem, wyszkolonym w swym zawo
dzie i znanym z obrotności w każdym kierunku. 

Dziwić się zatem nie można, że przy tych zaletach· ob Bielański 

zdołał dojść do mają.teczką Posiada obecnie pr6cz magazynu przy 
Lombad ul. kt6ry puścił w dzierżawę dom na ul. Fillmore No. 785, 
dalej 4 domy mieszkalne przy ul. Amherst i 3 loty na Curtiss. 
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Poważanie w Buffalo, jakie ob. Bielański zdołał sobie wyrobić 
należy mu się z wielu względów. Już z domu wyniósł wpojone 
przez rodziców zalety, które do dzisiaj są znamiennym rysem jego 
charakteru. 

Pomimo tego, że rodzice wczesme ob. Bielańskiego obumarli, 
losy przeciwne nie potrafiły zapędzić tak ob. Bielańskiego, jak i jego 
braci i sióstr na bezdroża. Owszem, siostra Józefa Pawłowska zo
stała nauczycielką i za poświęcanie się dla sprawy polskiej dużo prze
cierpiała. Starała się ona pomimo zakazów rządowych wlewać świa
tło i naukę w młódź wieśniaczą i na tern polu jest prawdziwą 
męczennicą umiłowanego zawodu. Druga siostra Wiktorya w;yszla 
za zarządcę dóbr cesarskich Bojemskiego. Najstarszy brat Maksy
milian umarł, Adolf jest kierownikiem fabrycznym w Berdyczowie, 
a Narcyz pomimo ukończenia szkól, dlatego, że był polakiem, nie 
mógł otrzymać żadnego urzędu, zajmował się buchalteryą, a obecnie 
ma piękną posadę, przynoszącą wielkie dochody na stacyach kolejo
wych w Irkucku na Syberyi. Trzeci brat ob. Biela11skiego 
Stanisław, jest rządcą dóbr prywatnych w gubernii mińskiej. 

Ob. Bielański dochował się 7 córek: Teofila, Wiktorya, Feliksa, 
Lidia, Olga, Helena i Ruta. 

Z Towarzystw polskich ob. Bielański jest długoletnim członkiem 
Związku Nar. Pol., należąc do Misyonarzy Rapperswylu, dalej Kupców 
Przemysłowców. Należ.V także ob. Bielański do grona akcyonaryu
szy Spółki Akcyjnej Polskiej w Buffalo, gdyż zawsze był on siermie
rzem spraw postępowych pod każdym względem, starając się, by przy
łożyć rękę do wszystkiego, co imię polskie podnieść może w oczach 
obcych, a współbraciom przynieść pożytek. 

Teofil Fleming. 
Do najwybitniejszych polaków w Buffalo należy p. Teofil Fle

ming. Urodził się w Mieścisku, w Wiei. Ks. Poznańskiem, w roku 
1858, gdzie po ukończeniu szkół obowiązujących, pracował u swego 
brata jako masarz, wyrabiając się w tym zawodzie znakomicie. Po 
kilkunastu latach tej pracy p. Fleming postanowił udać się do Ame
ryki i wyruszył w r. 1881 przybywając wprost do Buffalo. Były 

to czasy, że osada polska dopiero rozwijać się zaczynała, nie można 

zatem było myśleć o czemś większem. Nie mając wyboru, a nie· 
chcąc traci<~ czasu, zajmował się p. Fleming, czem tylko było można. 
W pięć miesięcy swego pobytu w Buffalo, ożenił się z Walentyną 

z domu Ogórkiewiczową, pochodzącą z tych samych stron co p. Fle
ming. Na borykaniu się z losem, na pracy ciężkiej i nużącej zeszło 

p. Fleming lat 4. W roku 1885 postanowił wrócić do swego dawnego 
zawodu. tern bardziej, że jako zdolny masarz przy wzroście osady 
polskiej miał widoki przynajmniej utrzymania się. 

264 



Ob. Teofil Fleming. 

Założy} więc interes przy ul. Per)kham pod. N. 369, który z po
wodzeniem prowadził do r. 1895. Następnie przeniósł się p. Fleming 
do własnego domu na ul. Fillmore pod No. 589, gdzie mieszkał do 
roku 1901, a tymczasem prowadził interes rzeźnicki na markiecie. 
Później przerzucił się p. Fleming dó handlu paszą, ale na nim stracił 
przez niesumienność ludzi do 3 tysięcy dol. Oddał się więc p. Fle
ming ponownie swemu zawodowi, który prowadzi do dzisiaj z powo
dzeniem jak najlepszem dzięki tylko swej pracy, sumienności i wy
robienia sobie wśród buffaloskiej polonii dobrego imienia. 

Od samego początku przyjazdu swego do Buffalo starał się 
p. Fleming właśnie o to, by rzetelnością swoją zdobyć sobie przyja
ciół. W każdej zatem przykrej chwili miał to zadowolenie, że 
umiano mu się odpłacić za jego dobre serce, za szczerą przyjaźń 
taką samą przyjaźnią. Najlepszy dowód był, gdy p. Fleming obcho
dził srebrne wesele. Naprzysylano mu podarunków, życzeń i po
winszowa11 bez liku, otrzymał p. Fleming dary nawet od takich, od 
których się nawet nie spodziewał. Przekonał się zatem, że uczciwość 
i szlachetność w postępowaniu zawsze odbiera nagrodę. Dzisiaj 
liczy p. Fleming cały szereg przyjaciół, a to pozwoliło mu dorabiać 
s1ę mająteczku. Wybudował też piękny dom mieszkalny przy ulicy 
Fillmore pod No. 789. 

Zdobycie sobie stanowiska było pierwszym bodźcem dla p. Fle
minga do wykształcenia swych dzieci. Dochował się bowiem p. Fle
ming 4 synów i dwóch córek. Najstarszy syn Ignacy niebawem 
ukończy farmacyę, córka Helena chodzi na uniwersytet studyując 
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prawo a młodsze rodzeństwo także się uczy, gdyż ojciec nie szczędzi 
kosztów. Prócz wszystkiego kształcą się w muzyce, w czem szczególnie 
objawiają zdolności. 

W życiu publicznem p. Fleming jest człowiekiem bardzo czyn
nym. ,Jest członkiem Zw. Nar. Pol., a prócz tego Unii Pol. w Ame
ryce. Jest jednym z założycieli Tow. św. Wojciecha przy parafii 
św. Stanisława, gdzie też był przez lat 6 prezesem, a prócz tego jest 
cz.łonkiem Stowarzyszenia Kupców Polskich. Za ojeem i syn jego 

Dom 1nieszkalny Ob. Fleminga. 
najstarszy Ignacy rozwija swe młode siły na polu społecznem. Jako 
zdolny muzyk, wśród rówieśników swoich zebrał gromadkę młodzień0 

ców i utworzył z nich orkiestrę, która się coraz lepiej rozwija. Ta 
opieka niezwykła i. usilne staranie, by swe dzieci wy kształci 6, jest 
największą przyjemnością p. Fleminga, a to zjednuje mu ogólne 
uznanie i szacunek, bo wykształcenie jest główną podstawą przy~ 
szlości każdego człowieka. 
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Ob. Michał Nowak 
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lllicltał J. N owak. 
Do wybitnych przemyslowc6w polskich należy p. Michał Nowak. 

Piękną, rezydencyę posiada pod numerem 834 Fillmore,ave.ale fabrykę 
swoją, prowadzi pod N o_. 200 Terrace ul. Pan N owak jest pierwszym pola
kiem, kt6ry się rzucił do przemysłu na większą, skalg i to tego rodzaju 
jak pokrywanie przedmiot6w niklem, miedzią,, srebrem lub zlotem. P. 
Michał Nowak urodził się w miejscowości Splowie, w Wiei.Ks.Poznań 
skiem i wraz z rodzicami mając lat 12, przybył do Ameryki, osiadając 
w Buffalo. Mając dobre podstawy szkolne z Europy, tutaj kształcił się 
wieczorami w szkole handlowej i przemysłowej a następnie upodobaw
szy sobie zaw6d elektro platynowy, pracował po największych firmach, 
wyrabiając się znakomicie w tym kierunku. Przed 6 laty założył przy 
Terrace ul. fabrykę na własną, rękę, kt6ra sig coraz piękniej rozwija. 
Obecnie pracuje w niej przeszło 20 robotnik6w-fachowc6w i niebawem 
p. Nowak tak ją, rozszerzy i udoskonali, że będzie ona jednym z pierw
szych tego rodzaju zaklad6w w Buffalo. Ożeniony w r. 1890 z Martą, 
z domu Drachowską,dochował się p.Nowak 4 syn6w, kt6rych zamierza 
wykształcić jak najwyżej. Najstarszy Stefan na przyszły rok p6jdzie 
cło „High School''. 

Z towarzystw · polskich p. M. Nowak jest członkiem Zwią
zku Nar. Pol: należąc do gr. Czytelnia. Jako obywatel poważny i WJ'
bitny jest także członkiem tow. Kupc6w i Prżemyslowc6w Polskich, 
gdzie radę jego ceni;i, jako fachowca i fabrykanta, kt6ry potrafił wśr6d 
obcych nie tylko założyć fabrykę ale ją, utrzymać a teraz coraz bar
dziej ją, powiększa. Tej miary przemyslowc6w i obywateli cop. No
wak potrzeba nam w Buffalo jak najwięcej a inaczej stanęlibyśmy 
wobec amerykan6w. 
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Jan N. Schoen. 
· Postęp we wszelkiej gałęzi wiedzy zależy od specyalistów, którzy, 

wyłą_,cznie jej się oddają_,; a tern samem wydzierają_, naturze tajemnicę 
za tajemnicą,.Im więcej w narodzie specyalistów, tern wyżej on podnosi 
sztandar kultury, bo z wiedzą_, rozw_ijają, się strony dodatnie, zwane 
cnotami społeczeństw. 

Do niewielu w naszej osadzie specyalistów należy młody ale już 
wystarczają,co znany ob. Jan N. Schoen. Urodżił się on w Wiel. Księ
stwie Pozna:6.skiem r. 1881, ską,d wraz z rodzicami wyjechał do Amery
ki w r., 1883, osiadają,c wraz z niemi w South River N. J. gdzie ukoń
czył szkołę publiczną, i wyższą,. Jako ruchliwy i obrotny młodzieniec 
zaczą,ł pracować w towarzystwie ubezpieczeń „Prudential", gdzie w 
krótkim bardzo czasie został asystentem superintendenta. Korzystajf!C 
że sposobności i czasu ob. Schoen zapisał się na wykłady optometryi w 
zakładzie optometrycznym Spencera w Nowym Yorku, poczem rzuci
wszy asekuracyę, w celu wyspecyalizowania się w przedmiocie, który 
polubił, wstą,pił do wyższej szkoły optometrycznej w Rochester, którą, 
ukończył w r. 1906 i otrzymał dyplom optometryka jako pierwszy po
lak, jest to bowiem jedyna szkoła w Ameryce. (Optometryą, nazywa
my naukę o promieniach a odnośnie do oka o promieniach ocznych, 
które wywołują, na siatkówce ocznej obraz.Optometrya o tyle różni się 
od okulistyki iż gdy ta traktuje również hirurgię optome
trya głównie zajmuje się działaniem promieni na oko ludzkie). 
Z chwalebnym dyplomem przybył ob. Schoen do Buffalo, gdzie otwo
rzył ofis i zakład optometr,vczny pod No. 1123-1125 Broadway, w ap
tece swego szwagra ob. Z. Z. Kielawy. 
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Zdolny wykształcony inteligentny a sumienny w swym zawodzie 
ob. Schoen jest pożądaną siłą w Buffalo, o czem najlepiej świadczy 
wzięcie, jakiem się cieszy. 

Jan Józef Kropczyński. 
Dosyć obszernie znanym choć młodym obywatelem, a przytem 

popularnym i szanowanym kawalerem na bruku buffaloskim, jest p 
Jan Kropczyński, obecny prezes 100 członków liczącego, Polskiego 
Kola Śpiewackiego. Pan Kropczyński urodził się w Kurowie - Ko
nin w Królestwie Polskiem, w r. 1875, z ojca Józefa i matki Anieli z 
Walczaków Kropczyńskich. Po ukończeniu szkól i praktyki w zawo
dzie mechanicznym, oraz po wysłużeniu przy wojsku, wyemigrował 
do Ameryki i osiadł na stale w Buffalo, gdzie przebywa odr. 1901. 
W życiu tutejszej osady polskiej, bierze p. Kropczyński wybitny u
dział, nieżaluje też swej pracy ani zabiegów, aby Polskie Kolo Śpie
wackie jak najpiękniej się rozwijało, to też członkowie tegoż Koła, do 
którego należy grono poważniejszych obywateli, w uznaniu jego pra_ 
cy, dwukrotnie zaszczycili go oborem na prezesa. Ob. Kropczyński, 
r:ależy także do Tow. Cz,ytelni Polskiej, oraz do różnych komitetów 
działających na polu narodowem, a grupujących się w Domu Polskim. 
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En1il Zabawski. 
Do grona wpl,rwowych obywateli pol

skich, cieszicych się og6lnym szacunkiem i 
poważaniem należy ob. Emil Zabawski. 
U rodzony w Krakowskiem w Galicyi z ro
dziny szlacheckiej i posiadającej majątek 

ziemski, w roku 1850, odbył studya gimna
zyalne i techniczne w kraju, następnie gospo
darował, aż w roku 1890 przybył do Amery
ki i osiadł w Buffalo, oddając się jako ruch
li wy przedsiębiorca transakcyom handlowym 
i przyczem prowadził aptekę, oraz filię 

urzędu pocztowegc. Dorobiwszy się mająt
ku ob. Zabawski, wycofał się z interesu 

i cały wolny czas jego pochłania administracya kilku realności, 
kt6re posiada. Ob. Zabawski, ożeniony w Dąbrowie z c6rkąwlaści
ciela d6br Kielawy, dochował się dorosłych dzieci a to: syna Zdzisła
wa, kt6ry jest zdolnym fotografem, oraz dw6ch c6rek: Olg·i zamężnej 
za p. Czachowskim i Zofii, kt6rym dał jak najlepsze wychowanie 
i wykształcenie. 

Ulica Broadway, najwazmeJszą na Polsce, przy której mieszczą się 
główne polskie interesy. 
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Ob. Jan S. Małecki. 
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Jan S. Małecki .. 
Jednym z najpoważniejszych,najlepiej znanych i cieszących się naj 

większem wzięciem za swe zasługi w Buffalo, ob. polskim jest St Male
cki. Jest on jednym z pionierów i najstarsz.vm osadnikiem polskim, gdyż 
był niemal założycielem osady, pracując w pierwszych jej początkach 
a w późniejszych latach przykładając ręki i grosza do każdej ważniej
szej sprawy, jednając sobie tem samem popularność, wpływ i szacunek. 
Jednakowoż nie korzystał z tego p. Małecki i mogąc wyzyskac wpły~ 
wy dla swego dobra, wolał usunąc się od godności a wzięcie obracac na 
korzyść instytucyi i spraw które ukochał lub uważał za dobre i_i poży

teczne. 

Rodzina ob. Małeckiego. Fotografia powyższa zdjętą 
została przed paru laty. Dzisiaj rodzeństwo ,jest 

,już starsze. 
Ob. Malecki urodził się w Wiel. Księstwie Poznańskiem roku 

1849 w miejscowości Zalesie. Po ukończeniu szkól obowiązkowych po
magał rodzicom w gospodarstwie później gdy wybuchła wojna prusko 
francuska, ob. Malecki nie chcąc służyć niemcowi, udał się do Ame
ryki i w r. 1871 osiadł w Buffalo, gdzie stale zamieszkał. 

Pomimo trudnych warunków bytu ob. Malecki nie tracił energii, 
której miał wiele.Zdolny potrafił szybko orjentować się w każdej pracy, 
poznawał ją i wskutek tego zjednywał sobie uznanie swych cblebodaw 
ców.Po kilku latach pracy w różnych zawodach ob.Malecki ożenił się w 
r.1876 z Konstancyą z domu Mańkowską, pochodzącą z Pozrańskiego. 
Z zaoszczędzonych pieniędzy ob. Małecki założył w r. 1898 interes na 

', 
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Doin ob. Małeckiego. 
własn::J: rękę, był bowiem przekonany, że ma ogólne poparcie, ale że 
tern samem pomoże innym w niejednem. Zakupił więc realność pod No 
1131 Broadway, gdzie wzniósł piękny budynek, htórego :front użył na 
sklep towarów żelaznych. Założenie interesu pomogło ob. Maleckiemu 
zjednać sobie wielu odbiorców i przyjaciół, umiał bowiem, nie tylko 
zadowolnić kupującego ale sam dorabiając się grosza, chętnie wspoma
gał innych i można powiedzieć był prawdziwym opiekunem i dobro
czyńc::J:, i dzisiaj wielu zawdzięcza swe powodzenie pomocy p. Małeckie 
go. 

Do najbardziej humanitarnych czynów ob. Maleckiego i jego żo
ny zaliczyć wypada pomoc, jaką otaczał zakład Sióstr Felicyanek w 
Checktowadze, wychowujących sieroty. Im zakład ten zawdzięcza roz
wój do jakiego dzisiaj doszedł. Praca w interesie nie pozwala ob. Ma
leckiemu zbytnio zajmować się towarzystwami, gdzie jedaak zachodzi
ła potrzeba, zawsze ob. Malecki stanął do apelu. Dzisiaj ob, Malecki 
jest członkiem Pol. Zjedn. Rzymsko Katolickiego, należąc do grupy 
202. Nadzwyczaj obrotny w interesie ob. Małecki w najrozmaitszych 
przedsiębiorstwach dorobił się pięknego majątku, ale zawsze postępo
wał drogą uczciwą i sumienn::J:, często sam wolał stracić, byle tylko na 
nim nie pozostał jakikolwiek cień podejrzenia. Temu też przypisać na
leży, że zdobył sobie niebywale zaufanie i wzięcie, nie mówiąc już o 
szacunku, jakim go cala polonia otacza. 

W r. 1903 dotknął ob. Mllłeckiego c1os bolesny,,umarla mu bo
wiem żona, pozostawiając 5 synów i 5 córek, najlepsza jego przyjaciół 
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ka w ciężkich i dobrych chwilach, dobra matka i żonll,kt6rej wpływom 
wiele ob. Małecki zawdzięcza. Bez jej pomocy i wsp6łdziałania, bez 
jej zapobiegliwości i starań nie byłby ob. Małecki doszedł do tego co 
dzisiaj posiada. Jeden z s_yn6w ob. Małeckiego, Jerzy, jest ąbecnie na 
uniwersytecie w Allegeny, N. Y. majl};c zamiar poświęcić się stanowi 
duchownemu. W tym roku zdał egzamina, otrzymują,c nadzwyczajni!, 
pochwałę,zdobył bowiem 98 stopni w postępach. 

Rycina powyższa przedstawia interes ob. Kazimierza Bilskiego, 
znanego obywatela na Polsce i wybitnego handlowca Sklep towar6w 
żelaznych mieści się pod Nr. 610 Filimore, a jest on bogato zaopatrzo
ny we wszelkie narzędzia i przyrz!!,dy z twardego materyału. Pr6cz 
wielkiego zapasu towar6w żelaznych, sklep ob. Bilskiego zaopatrzony 
jest we wszelkie przybory gospodarskie, piece ozdobne i kuchenne, 
farby, lakiery i wielki wyb6r tapet wszelkiego rodzaju sprzedawa
nych po cenach najniższych. Ob. Bilski jest znany jak dobry handlo
wiec, cią,gną, też ludzie do _niego, bo wiedz!!,, że za małe pienią,dze 
zaopatrzą, się u niego 'we wszystko. Uczciwość i rzetelność w intere
sie pozwoliła ob. Bilskiemu wybić się na pierwszorzędnego kupca 
a w osadzie pozyskać wpływ i znaczenie. 
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Ob. Albert N owak. 
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Albert Nowak. 
W ostatnich kilku latach handel polski w Buffalo wzm6głsię 

znacznie a nawet rozwinęły się świetnie firmy, kt6re w konkurencyi 
handlowej og6ln'.> amerykaó.skiej wybitne zajęły stanowisko. Da ta
kich firm należy hurtowny skład zboża, węgli i drzew .1 Alberta N o
waka i syna, bezprzecznie jeden z największych tego rodzaju skład6w 
w Buffalo. VV,ystarczy zwiedzić potężne spichlerze zbożowe, rzucić· 
okiem na składy węgla i drzewa, by sobie wyrobić pojęcie o znaczeniu 
firmy, kt6ra zdobyła sobie wybitn·e stanowisko w handlu ogólno buf
faloskim. 

Przeglądając piętra wielkich budynk6w, kt6re obsługuje osobna 
linia kolejowa, uderzają zwiedzającego maszynerye najrozmaitszego 
rodzaju, transportujące zboże z woz6w kolejowych do spichlerzy, to 
znowu rozdzielając je n<t gaturrki. P0tężrremi rurami, wijącemi się 
na wszystkie strony, wędruje zboże z piętra na piętro, z maszyny do 
maszyny, by wreszcie po przejściu przez wiatraki oczyszczające spo
cząć w odpowiednich przedziałach, dopóki inne maszyny nie pochwy
cą go ponownie i po automatycznem odważeniu nie wsypią w inne 
wozy kolejowe lub wozy handlowe firmy. 

Tak wielki interes pokierowany być musiał przez jednostkę do
świadczoną . i energiczną a ob. A. Nowak zupełnie wymaganiom tym 
odpowiadał, odznaczając się żelazną wolą i niespożytą energią. Tęgo
ści kupieckiej i rozmachu harrdlowego nabrał w swych podr6żach po 
świecie, kt6rego sporo zwiedził. 

U rodził się ob. Albert Nowak w roku 1854: w Gniewkowie, w 
Wiel. Ks. Poznańskiem. Ukończywszy szkoły obowi!!zkowe zbie
giem okoliczności wyuczył się cukiernictwa, jednakowoż los inne 
przeznaczył mu pole działania. Jako skończony cukiernik ruszył 
ob. Nowak w świat, by kształcić się dalej w sw,ym zawodzie. Zwiedził 

cale Prusy, południowe Niemcy, wreszcie po kilku latach wędr6wki, 
poznawszy wiele rzeczy, przypatrzywszy się temu i owemu z nabytem 
doświadczeniem powr6cil do domu. 

Wr6ciwszy w ojczyste strony, założył interes w rodzinnem mie
ście, p6źniej przeni6sl się do stolicy Kujaw, Inowrocławia. 

Pomimo tego, że interes szedł dobrze, jakaś nie wytl6maczona 
chęć pchała ob. Nowaka do Amaryki, gdzie przeczuwał, że dojdzie do 
kresu swych pragnień. Czuł w sobie siły i zdolności, bez wielkich 
więc namysł6w ruszył do Ameryki, osiadając w Buffalo w roku 1887 
Początki były trudrre, ale.nie zważajll,c na prze;;zkody z wrodzonem 
sobie zacięciem natychmiast zabrał się do interesu i otworzył przy 
ul. Peckham skład wiktual6w spożywczych. 

Po paru latach wyczerpującej ale owocnej pracy dorobił się ob. 
Nowak kapitaliku, przy pomocy, kt6reg-o z<tlożył świetRie dzisiaj 
prosperujący skład zboża, drzewa i węgli, kt6ry dzisiaj zajmuje nie
mal blok cały. W ostatnich czasach przy pomocy swego syna. 
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kt6rego wziął do sp6łki, ob. Nowak jeszcze bardziej rozwinął interes, 
potworzył nowe departamenty, jak hurtowny handel drobiem, mąką, 
paszą, sianem itd., kt6re jak najlepiej prosperują. 

·Nic też dziwnego, że ob. Albert należy do najwybitniejszych kup
c6w w Buffalo a odnośnie do narodowości, do najzamożniejszych pola
k6w w osadzie, zawdzięczając wszystko swojej wytrwałości i energii 
jak r6wnież pomysłowości i znajomości tajnik6w przemysłu i han-
dlu. . 

Już jako osobistość wpływowa w świecie handlowym, musiał tern 
samem ob. Nowak wyr6żnić się od wielu swych wsp6łrodak6w w ży
ciu obywatelskiem. Zajmując się wielce przejawami tego życia, 
ochotnie i skutecznie uczestniczył w pracach nie tylko nad rozwojem 

Interesy firmy Albert N owak i syn widziane 
z lotu ptaka 

osady, ale i og6lnopolskich jako gorliwy od kilkunastu lat członek 
Związku Narodowego Polskiego. Dlatego też og6ł powoływał go 
zawsze do wsp6łpracy, skoro tylko piękna ta organizacya miała waż
niejszą misyę do spełnienia. W dow6d zasługi obrał go sejm Związ
ku Narodowego Polskiego wicecenzorem. 

Jako obywatel w życiu osady polskiej w Buffalo odegrał p. Al
bert Nowak poważną rolę. Czynny był zawsze i na wielu polach. 
Widząc brak większego handlu polskiego należał do pierwszych, kt6-
rzy skupili handlowc6w polskich w Stowarzyszeniu Kupc6w i Przemy
słowc6w Polskich, przewodnicząc mu przez czas dłuższy. R6wnież 
był długoletnim prezesem Gminy Polskiej, zawsze dbając o jej roz
w6j o wpływ i znaczenie tego zrzeszenia towarzystw narodowych 
w osadzie. Temu też przypisać należy, że Gmina przedstawia dzisiaj 
sUną jednostkę zbiorową, z kt6rej · zdaniem liczy się osada a wszel
kie uroczystości narodowe, kt6rych inicyatorką lnb kierowuiczką 
była Gmina, cieszyły się og6lnem poparciem. 
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Do najważniejszych jednakowoż zasług ob. Nowaka należy wznie
sienie w Buffalo Domu Polskiego, do którego wybudowania wielce się 
przyczynił jużto popierając piękną myśl finansowo, jużto jako dyrek
tor lub przewodniczący dyrektorów zabiegami starając się rzuconą 
myśl przekształcić w rzeczywistość. To też qzień poświęcenia ka
mienia węgielnego a zwłaszcza dzień uroczystego otwarcia Domu 
Polskiego należy do największych wspomnień w jego życiu. 

Dodać także należy, że i w życiu rodzinnem ob. Albert Nowak 
okazał się godnym wzmianki albowiem pomimo wszelkich początkowo 

Front interesów firmy A. Nowak i Syn przy Bełt Line krzyżówce. 

przeciwności, synów swóich kształcił bardzo gorliwie, a wiedząc o tern 
że świat łatwiej zdobyć nauk~t niż czemkolwiek innem, doprowadził 
do tego, że jeden z synów Leon ukończywszy prawo, obrał zawód 
adwokacki, drugi Władysław odbywszy studya uniwersyteckie w 
Cornell, zdobył patent inżyniera elektrotechniki, a trzeci Maksymi
lian po ukończeniu szkoły wyższej i handlowej pracuje wraz z ojcem 
w interesie. Składy ob. Nowaka mieszczą się przy ulicy Broadway 
pod Nr. 1224 - 1236. 
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lllaksymilian Nowak. 
Młodym, ale już bardzo poważnym handlowcem w Buffalo, bo 

spólnikiem potężnej firmy Albert Nowak i syn, jest ob. Maksymilian 
Nowak, syn Alberta. Urodził się on 29 kwietnia 1885 roku, w Poz
nańskiem, a przybył do Ameryki wraz z rodzicami, mając zaledwie 
lat dwa. 

Ukończywszy szkolę parafialną św. Wojciecha, wstąpił ob. M. 
Nowak do szkoły publicznej, którą ukończył mając lat 15, poczem 
wst~pił do wyższej szkoły, Masten Park High School. Mając niezwy
kle zdolności handlowe, postanowił wykształcić się na pierwszorzędne
go kupca, dlatego też zapisał się jeszcze na Akademię Handlową, 
wiedząc o tern, że wielkie interesy wymagają prawdziwej wiedzy han
dlowej, wzorowego systemu prowadzenia i kupieckiego taktu. 

Praktycznego doświadczenia w interesie nabył ob. Max. Nowak 
poddostatkiem, od 12go bowiem roku życia w chwilach wolnych od 
nauki pomagał już ojcu w interesie, często go zastępował, prowadził 
osobne clziaJy itd. Ojciec widząc niezwykłą u syna obrotność handlową 
znakomity zmysł orjentacyjny i często godną podzi,vu pomysłowość, 
chętnie przypuszczał go do współpracy, a nawet w r. 1907 w styczniu 
gdy Maksymilian Nowak doczekał 21 roku życia, przypuścił go ojciec 
do spółki, będąc przekonania, że w ten sposób firma jeszcze bardziej 
się rozwmie. Przypuszczenia nie zawiodły. Młody Maksymilian 
z właściwym swemu wiekowi zapałem oddal się interesowi, który co
raz bardziej zaczął wzrastać. 

Mając znakomitą znajomość handlową a przedewszystkiem znając 
doskonale stosunki amerykańskie ob. Maksymilian Nowak przeprowa-
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dza tranzakcye na sposób nowoczesny, masowe zakupna czyni przez 
telefon i nie widząc na,~et towaru, sprzedaje go w pół godziny, bez 
kłopotów transportu zabierając nieraz wysokie wynagrodzenie za po
średnictwo. Rzecz naturalna, także obroty handlowe wymagają by
strości umysłu i wielkiej znajomości kupieckiej, ale tern właśnie od
znacza się jeden z najmłodszych kupców polskich ob. Maksymilian 
Nowak. 

Nie tylko w świecie handlowym ob. M. Nowak zdobył sobie wzię
cie. ',I'akże w kolach towarzyskich jest lubiany jako wesoły i sympa
tyczny młodzieniec, a znany tak wśród amerykanów jak i polaków 
<sportowiec. Mieszka wraz z rodzicami pod Nr. 757 Fillmore ave. 

281 



Antoni Schreiber. 
Nie łatwo dobić się znaczenia, wpływu lub sławy, ale jeszcze 

trudniej wypłynąć na powierzchnię, jako wybitny handlowiec i prze
mysłowiec, jeśli się chce borykać z potężnymi, zasobnymi w kapi
tały i wpływy, a nie liczącymi się z niczem związkami handlowymi 
amerykan6w. Wybić- się wśr6d swoich jest trudno ale możliwe, na
tomiast zacząć ze stosunkowo nie wielkimi zasobami a zmusić amery
kan6w do kapitulacyi, to wypadek rzadki w obecnych stosunkach, jeśli 
się zważy, że amerykanie pożerają sami siebie, że większe kompanie 
i stowarzyszenia walczą na śmierć i życie, by tylko pochłonąć mniej
sze, by tylko zwalczyć konkurencyę i zapanować wszechwładnie. C6ż 

tu dopiero m6wić, gdy im rzuci rękawicę obconarodowiec i to do tego 
bez odpowiedniego kapitału~ W6wczas i większe i mniejsze kompanie 
podają, sobie dłonie, by zgnieść nowego konkurenta i toczą walkę tak 
zaciekle, że do cud6w tylko należy odnieść zwycięstwo i zmusić prze
ciwnika do uznania. 

Do szeregu właśnie tych nielicznych polak6w, kt6rzy zdołali 

pomimo wszelkich przeciwności, pomimo walki nier6wnej utrzymać się 
i dzisiaj zdobyć szeroki wpływ i znaczenie właśnie w kolach byłych 
swych przeciwnik6w, należy ob. Antoni Schreiber, znany w Stanach 
Zjednoczonych, tak wśr6d amerykan6w jak i polak6w, najwyższy 
urzędnik największej polskiej organizacyi w Ameryce, cenzor Związ

ku Narodowego Polskiego. 

Dodatnie pod każdym względem wrażenie odnosi się po rozmowie 
z ob. Schreiberem. Przeszedł on szkolę życia w najszerszych jego 
granicach, poznał świat i ludzi, po latach niepowodzeń zdobył majątek 
z kt6rego może być dumny, potrafił pozyskać wpływ i szacunek w 
najszer.,;zych kolach, ale pomimo to pozostał demokratą w polskiem 
znaczeniu tego określenia pogląd6w i nie dal się unieść słabostkom, 
kt6re zazwyczaj owładniają słabsze charaktery. Dlatego też otacza go 
sympatya og6lna, szanuje go obywatelstwo z kt6rem żyje, wesp6ł pra
cuje, nie usuwając się od żadnego obowiązku, owszem bardzo często 

ponosząc nawet wielkie ciężary dla dobra idei lub zadań społecznych. 

Obywatel Antoni Schreiber urodził się w Raciążu, w Prusach Za
chodnich w r. 1864, gdzie przeszedł szkoły przygotowawcze. Następ

nie uczęszczał do szk6ł wyższych w Tucholi, Radzynie, Chełmnie 
i Grudziądzu. W r. 1881 ob. Schreiber sprzykrzywszy sobie ucisk 
pruski, kt6ry tak gorzko odczuwał w szkołach i na każdym kroku 
poza szkołą i podniecony fantazyą młodzieńczą nie zważając wcale 
na op6r stawiany przez rodzinę, wybrał się do Ameryki i przybył do 
Nowego Yorku. 

W New Yorku skupiła się pod6wczas dosyć duża gromada pola
k6w ale jak i dzisiaj tak i pod6wczas ten tylko, kto miał silne ramiona, 
znalazł pracę i zarobek, natomiast inteligencya narażona była na 
ogromne przejścia, tern dokuczliwsze, im mniej posiadała znajomości 
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języka angielskiego. Dlatego też nawet handlowcy i przemysłowcy 

ciężkie przechodzili chwile a przykrych dni nie oszczędził los także 
obywatelowi Schreiberowi. Z właściwą sobie energią i wytrwałością 
zabrał się ob. Schreiber do nauki języka ang'ielskiego, badał stosunki 
miejscowe, zapoznawał się ze wszystkiem, co sądził, że w przyszłej 

działalności może mu przynieść jaki pożytek, wierzył bowiem niezłom
nie, że wyp}ym!Ć musi, że zdobędzie sobie wybitne w świecie finanso-
wym i handlowym stanowisko. · 

Przebojem ogromnym szedł więc ob. Schreiber w początkowych 

dwu latach pobytu swego w New Yorku. Rano o godzinie 4 lub 5 tej 
już z gazetą w ręku przebiegał ulice, szukając pracy pod adresem ogło 
szeniowym. Niedopuszczony lub pominięty w jednem miejscu szedł da
lej, dop6ki nie minęły godziny przyjmowania do zaklad6w, fabryk lub 
warsztat6w. Bywało, że czasami udało mu się otrzymać gdzieś zaję

cie, ale jako fachowiec utrzymać się nie m6gl i na drugi dzień lub za 
dwa dni ponownie wczytywał się w oglosze~ia, poszukujące rąk sil
nych lub fachowych. 

Pewnego dnia wyczytał w jednym z dziennik6w angielskich, że 
potrzeba palacza do fabryki i zgłosił się według adresu, nie mając 

rzecz naturalna najmniejszego wyobrażenia o paleniu pod kotłami, 
jak r6wnież o innej ciężkiej pracy. Była to firma Marx & Rawolle 
jedna z największych w świecie f~bryk gliceryny i laku. Zbadany 
przez właściciela fabryki, ob. Schreiber nie otrzymał miejsca przy 
paleniu pod kotłami ale przy gotowaniu laku, kt6re to zajęcie mniej 
wymagało sil fizycznych. Po trzech miesiącach jednakże ob. Schrei. 
ber zwyczajem amerykańskim w kopercie niebieskiej otrzymał dymisyę 
Po zapytaniu właściciela, dlaczego utracił pracę, ob. Schreiber otrzy
mał odpowiedź, że uważają go za niezdolnego do ciężkiej pracy, ale 
gdy jakie miejsce w biurze się . otworzy, może je otrzymać, jeśli 
zechce. Firma dotrzymała przyrzeczenia. Po upływie roku, w kt6-
rym to czasie ob. Schreiber pracował w fabryce zegar6w jako maszy
nista, otrzymał zawiadomienie od firmy Marx & Rawolle, by się zglo- · 
sil do biura. Potrzebowano tam chłopca biurowego, ale ob. Schreiber 
wiedząc o tern, że wszystko od początku zaczynać trzeba, nie pogar
dził zajęciem, owszem, skwapliwie zabrał się do pracy, jaka mu przy
padła. 

Znając już jgzyk i stosunki, w parę miesięcy ob. Schreiber tak 
się wyr6żniał i tyle dawał dowod6w zręczności kupieckiej i obrotności 
handlowej, że w rok firma uznała za stosowne powierzyć mu rep.rezen
tacyę sw;ych wyrob6w początkowo na miasto New York. Teraz ob. 
Schreiber m6gl już rozwinąć swe zdolności, kt6rych dotychczas dla 
braku sposobności nie m6g-l zużytkować. Wr6cila mu dawna ener
gia i zapal, a pracował tak wytrwale, że w p6ltora roku firma oddala 
mu reprezentacyę na stany wschodnie, New York był już bowiem 
dla ob. Schreibera za mały. Zwiedził on już wszystkie składy 
wszystkie interesy, pozawierał znajomości trwałe i bliższe z najpo-
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ważniejszemi firmami, które poznały charakter i kompetencyę han
dlowi!, ob. Schreibera, polegały więc całkowicie na jego uczciwości, 
którą miały zresztl!, sposobność niejednokrotnie stwierdzić. Dlatego 
też rosło zaufanie firmy do swego reprezentanta a dawniejszego 
chłopca ofisowego i pracownika przy gotowaniu laku, który obecnie 
tak wielkie oddawał usługi firmie, że niemal podwoił wytwórczość 

fabryki, która nie mogła często nastarczyć zamówieniom. Nic więc 
też dziwnego, że firma Marx & Rawolle już w r. 1888 tj. w trzecim 
roku pracy zrobiła ob. Schreibera generalnym swoim reprezentantem 
nie tylko na cale Stany Zjednoczone ale także na Meksyk i Ka
nadę. 

Szczęście uśmiechnęło się do ob. Schreibera. Poczuł się on teraz 
w swym żywiole, jak orzeł mógł szybować od Atlantyku do Oceanu 
Spokojnego, od Karaibskiego morza i skwarnej Panamy do lodowa
tych krain północnej Kanady. Był też wszędzie, badał stosunki 
i nawiązywał znajomości z najwybitniejszemi osobistościami w dzie
dzinie handlu i przemysłu. Jako bowiem generalny przedstawiciel 
największej firmy w świecie, nie zajeżdżał do miasta liczl!,cego niżej 
10 tysięcy mieszkańców, transakcye bowiem handlowe, jakie prze
prowadzał, zwykle wynosiły dziesiątki tysięcy dolarów, a na takie 
zakupy pozwolić sobie mogił, tylko wielkie i zasobne firmy. To też 
3 miesiące w roku wystarczały w zupełności dla ob. Schreibera, by 
objechał Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę i sam zarobił kilka
naście tysięcy dolarów. Znaj!!, go też wszędzie od Bangor, Maine do 
San Francisco a dawniejsze zapoznania handlowe zamieniły się dzi
siaj w pierozerwalne zwiazki przyjaźni, które najlepiej świadczą o ob, 
Schreiberze .. 

Przytępione z początku nadmierni!, prac!!, marzenia młodzieńcze, 
odżyły w ob. Schreiberze, gdy pospiesznymi pocil!,gami przebiegał 
olbrzymie przestrzenie, gdy przed jego oczami przesuwały się miasta 
i farmy, potężne ogniska handlu i przemysłu ziejące ogniem i dymem, 
gorączki!, zdwojonej energii ludzkiej lub mknęły cicho, spokojnie falu
jące ciężkimi kłosami oceany bezbrzeżne pól pszenicznych Nebraski, 
Iowa, Arkansas. W licznych podróżach swoich zauważył ob. 
Schreiber niezwykły rozrost osad polskich, stwierdzał żywiołowi!, 
chęć dorobku i prymitywnego chociażby otarcia się mas do niedawna 
ciemnych i najbardziej konserwatywnych w swych pojęciach. Będ!!,c 

niemal wszędzie i lubi~c przyglądać się nowemu życiu różnych naro
dowości, które tu przybyły masowo za chlebem, nie bez wewnętrzne
go zadowolenia stwierdzał ob. Schreiber, że osady polskie korzystnie 
wyróżniały się z pomiędzy innych, że wśród polaków rósł nietylko 
dobrobyt, ale także coraz bardziej uwydatniała się dążność do postępu 
na wszelkich polach, do przyswojenia sobie zdobyczy drugich, by 
w poznanych kierunkach z korzyści!!, dla siebie i innych praco
wać. 

W miarę stwierdzania tych faktów, coraz bliżej i chętniej badał 

ob. Schreiber stosunki polskie w Ameryce i wyciągnął w końcu 
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wniosek, że i on powinien swe zdolności wykorzystać w zbiorowiskach 
polslnch, że dosyć jego pracy dla amerykanów i że n~dszedł czas, · by 
pracować wśród swoich. Gdy nastąpił ten przewrót w jego poglą
dach, nic go już nie zajmowało jak tylko stosunki w pojedyńczych 
osadach polskich. Znał je wszystkie, porównywał zatem szanse, kre
ślił plany przyszłego swego działania. 

W pierwszej chwili nie mógł się zdecydować, jaką właściwie gałąź 
przemysłu lub handlu ująć w swe dłonie, w jakim kierunku skupić 
swą energię. Ubiegłe dwa lata dały mu sposobność poznania całego 

szeregu przedsiębiorstw a większa część z nich nie istniała jeszcze 
wśród osad polskich, pomimo tego, że były pi~kącą, potrzebą, by 
grosz polski nie szedł do obcych ale pozostawał w kieszeniach pol
skich. W objazdach tych przekonał się ob. Schreiber, że Buffalo jest 
najsłabiej zorganizowane pod każdym względem. Podczas gdy Chi
cago, Milwaukee, South Bend itd., miały już siJne polskie związki 
handlowe, nie mówiąc już o całym szeregu innych organizacyi spo
łecznych, Buffalo pomimo najsilniejszego skupienia się polaków, 
było niemal w powijakach. Wprost raził stosunek osady Buffalo 
do innych miast. vV Chicago naprzykład, Milwaukee, Detroit lub 
South Bend polacy tworzyli siłę polityczną i ekonomiczną, mieli 
swoje kasy pożyczkowe, banki, browary, szeregi spółek akcyjnych, 
a nawet tu i ówdzie rzezalnie, fabryki itd:, w Buffalo prócz groserni 
i salunów napróżno szukałby badacz w ówczesnych czasach poważniej
szego przedsiębiorstwa polskiego. Pole działania było zatem olbrzy
mie nie tylko w kierunku wykorzystania stosunków dla własnego 

dobra, ale także przy pomocy innych osób lepiej myślących do rzuce~ 
nia poważnej cegiełki na fundament odrodzenia ekonomicznego pola
ków w Buffalo. 

Nim jednak ob. Schreiber zerwał stosunki z firmą Marx i Rawolle 
dla której od szeregu lat pracował, w,zedł w związki małżeńskie, 

z p. Teodorą Roszykiewicz w r. 1888, z któr'.!, dochował się dwóch 
córek: Telesfory i Kornelii; syna i córkę nielitościwa śmierć zabrała 

mu z domu. Utworzenie sobie ogniska domowego tern bardziej po
pychało ob. Schreibera do prowadzenia czegokohviek na własną 

rękę. Wreszcie ustąpił z firmy Marx i Rawolle nie bez pewnego trudu, 
gdyż główny właściciel Rawolle tak polubił ob. Schreibera, że nie chciał 
w żaden sposób z nim się rozstać tern bardziej, że ob: Schreiber robił 
znakomite interesy dla firmy. Widząc jednakże, że postanowienie 
obywatela Schreibera jest nieodwołalne, by się mu odwzajemnić za 
lata sumiennej pracy, pierwszy oświadczył, że cokolwiek ob. Schrei
ber rozpocznie, zawsze może liczyć na jego pomoc finansową i wszel
kie wpływy jakimi rozporządza. 

Wiadomośt~ o ustąpieniu ob. Schreibera z firmy Marx i Rawolle 
szybko się rozniosła wśród kapitalistów. Znając jego zdolności, wielu 
z nich chciało ob. Schreibera pozyskać dla siebie. Zasypano go.więc 
ofertami, a niektóre z nich były tak poważnej natury, że dzisiaj 
ob. Schreiber żałuje, że je odrzucił. Najważniejsza była oferta 
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Kotły i zbiorniki w browarze Antoniego Schreibera, nien1al je
dyne co do urządzenia w Stanach Zjednoczonych. 



kapitalist6w angielskich i kanadzkich z miasta Halifax, Nowa Scotia, 
w kt6rej proponowano obywatelowi Schreiberowi, by wyjechał do 
Alaski i założył tam browar a także wielki skład wszelkich towar6w 
zupełnie od browaru niezależny. Jako udział w tern przedsiębior
stwie kapitaliści ci zobowiązali się złożyć 100 tysięcy dolar6w w 
pierwszych akcyach kolei Yukon. Oferta była tak pyszną, że nie
podobna było jej nie przyjąć. Jednakowoż na usilne prośby swej 
żony, kt6rej wcale nie uśmiechał się pobyt w mroźnej i pod wielu 
innymi względami bardzo niebezpiecznej Alasce, ob. Schreiber 
propozycyę odrzucił, tern bardziej, że byłaby ona zupełnie zmieniła 

jego plany na przyszłość, jego wielkie zamiary pracowania wśr6d 
swoich, obr6cila w niwecz marzenia jakimi ży}, przelatując pociąga

mi przestrzenie Stan6w Zjednoczonyeh. 

Był to, rzecz naturalna, błąd wielki, gdyż wr6ciwszy z Alaski, 
byłby ob. Schreiber tern większe miał szanse, bo byłby rozporządzał 

do tego czasu milionami. \V przeciągu bowiem lat 6, Alaska zmie
niła się do niepoznania. Wartość samej kolei Yukon podsko
czyła niemal 30 krotnie, namnożyło się miast i miasteczek, bro
wary tamtejsze robią bajeczne interesy a także znakomicie stoją ci 
kupcy, kt6rzy w swe przedsiębiorstwa włożyli większe kapitały, gdyż 
wszelkie produkty idą tam niemal na wagę złota, kt6re na miejscu 
nie przedstawia tak wielkiej wartości jak w środowiskach Stan6w 
Zjednoczonych. Był to zatem błąd do niedarowania, jednakowoż 
ob. Sehreiber z innego względu był nadzwyczaj pożyteczną siłą dla 
Buffalo, w kt6rem osiadł w roku :!.900 i gdzie założył browar. 

Do założenia browaru przyczyniło się wielce spotkanie się ob. 
Schreibera z ob. Tomaszem Ż6łtowskirn z Detroit, kt6ry go wprost 
do tego nam6wil, udawadniając na swoim browarze korzyści, jakie 
on osiągnął, a także jakie osiągnęła tamtejsza osada polska pod wielu 
względami. Większość bowiem browar6w w Stanach Zjednoczonych 
należy do niemc6w, kt6rzy monopol ten umią, należycie wyzyskać 

nawet w dziedzinie politycznej. Dop6ki nie było polskich browar6w, 
a zwłaszcza dop6ki polacy, jako saluniści dzierżawili tylko od browa
r6w niemieckich saluny, wywierali niemcy pod grozą pdebrania 
miejsca wielki wpływ bezpośrednio na salunistę, a pośrednio na cały 
szereg przyjaci6ł i znajomych salunisty, kt6ry starał się ich pozyskać 
jako klient6w. 

Gdzie powstał browar polski, tam bardzo· znacznie podupadł 
wpl,yw niemiecki, a niezbitym tego przykładem były miasta:· Detroit 
Chicago, Milwaukee itd. Przekonywające dowody ob, T. Ż6}tow
skiego skłoniły ob. Schreibera do rzucenia się na pole browarnictwa 
i decyzya r,ychło oblekła się w kształty realne, bo z wiosną roku 1900 
rozpoczęto budowę browaru w Buffalo przy ul. Fillmore ż funduszem 
100 t.rsięcy dolar6w. Dawny chlebodawca a p6źniej serdeczny 
przyjaciel ob. Schreibera Rawolle, dotrzymał słowa i poszedł do sp6l
ki z obywatelem Schreiberem, dopomagając mu w ten spos6b do 
wzniesienia browaru, jakiego z podobnie praktycznem i doskona}em 
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urz!_!dzeniem niema r6wnego w stanie New York. Co było tylko I 
nowego w browarnictwie poczi!wszy od budowy samego gmachu, 
a skończywszy na maszyneryi i samym sposobie warzenia piwa, ma 
tu swoje zastosowanie. Cale urzą,dzenie pod każdym względem wzo
rowe interesuje nadzwyczaj nie tylko fachowego browarnika, ale także 
i osoby prywatne. To też niema prawie" dnia, by nie zwiedzano 
zaklad6w browarniczych obywatela Schreibera, kt6re z roku na rok 
coraz bardziej rosną. 

Pocz!_!tkowo grunt zakupiony pod browar wynosił zaledwie 140 
st6p frontu. Dzisiaj dobudowano już dwa potężne skrzydła, spro
wadzono nowe o najnowszych ulepszeniach maszyny, tak że browar 
ob. Schreibera, chociaż dopiero 7 lat istnieje, tyle produkuje piwa, 
że zajmuje trzecie miejsce w rzędzie browar6w buffaloskich, 
kt6rych jest 18 i ze wszystkich jest najwzorowiej i najhygieniczniej 
urzą,dzony. To też i piwo z browaru ob. Schreibera cieszy się 
wielkiem wzięciem i coraz bardziej się rozpowszechnia tak w Buffalo 
jak i okolicy. Z czystego chmielu i najlepszego słodu warzone jest 
napojem zdrowym, dlatego zdobyło sobie wkr6tce tak wśr6d pola
k6w jak i amerykan6w powszechne prawo obywatelstwa, a sąsiednie 
miasteczka prawie że nie piją innego piwa, jak tylko z browaru ob. 
Schreibera. 

Już w pierwszym roku browar ob. Schreibera rozpoczął walkę 
konkurencyjną z cał.vm związkiem browarnik6w w Buffalo, a walkę 
tą prowadził tak skutecznie, że związek uznał za stosowne zaprzestać 
walki i wciągnąć obywatela Schreibera do związku. Długo się ob. 
Schreiber opierał, a w końcu widząc, że przedsiębiorstwo na tern 
skorzystać tylko może, przystąpi} do zwią,zku browarniczego w Buf
falo, gdzie wkr6tce wybitny uzyskał wpływ i znaczenie. 

Należy tu wspomnieć i o tern, że najwięcej robotnik6w browar
nianych, rzecz naturalna unist6w, gdyż inni w browarach pracować 
nie mogą, rekretuje się z niemc6w. Polak6w niemal że niema 
między nimi, a jeśli kt6ry chciałby wstąpić do unii, takie mu po
czynią trudności, że do niej nigdy dostać się nie może. Dlatego też 
żywioł niemiecki jest tu panem wszechwładnym i on właściwie dyk
tuje warunki, unia obsadza browary robotnikiem. 

Temu też przypisać należy, że ob. Schreiber pomimo wszelkich 
pr6b i starań, nie jesi; w stanie obsadzić miejsc w swym browarze 
jedynie polskiemi silami, gdyż ma ręce związane chociaż jest wła

ścicielem i właściwym pracodawcą. Dziwny ten stosunek pociąga 
za sobą wiele nieraz nieprzyjemności a pr6cz tego daje sposobność 
niechętnym lub nieznającym istoty rzeczy do błędnego tł6maczenia 
jak najlepszych chęci ob. Schreibera. Gdzie jednakowoż dało się, 
tam sami polacy pracują, szczeg6lnie w biurach. 

W trzy lata istnienia browaru umarł sp6lnik Rawolle, ale to by
najmniej nie przeszlrnd~ilo w coraz większem rozwijaniu się browaru, 
kt6ry co rok bardziej potężnieje i dzisiaj zajął już przeszło 500 st6p fr. 
przy Fillmore ave. ciągnąc się tą samą szerokością do ul. Wilson.Dniem 
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i nocą warczą maszyny, bo zapotrzebowanie jest ogromne a dziesiątki 
woz6w, codziennie muszą obsłużyć setki salun6w tak w mieście jak i o
kolicy. Obecnie pr6cz zwykłego piwa, browar ob. Schreibera wyrabia 
znakomity „Bock" czyli wiosenne piwo i świetne „Manru" na wzór 
pilźnieńskiego, kt6re odraza zdobyło sobie olbrzymi odbyt, uznane po
wszechnie za doskonałe. 

Osiadłszy na stałe w Buffalo i uregulowawszy o tyle przedsiębior
stwo, że byt miało niezachwiany a drogę jaknajlepszą do rozwoju, ob. 
Schreiber ponownie z dawną ochotą młodzieńczą zacz~ brać udział w 
życiu społecznem osady. Interesował się wszystkiem, popierał całym 
swym wpływem każdą rzecz polską, nie zapominał nawet o drobno
stkach pomimo nawału pracy, jaką stale był obarczony. Takiem postę
powaniem zdobywał sobie coraz większą popularność a w końcu po-
ważanie og6lne. · 

Jeszcze w New Yorku będąc, już ob. Schreiber był czynnym 
członkiem 61 grupy Związku Narodowego Pol. w Brooklynie i do dzi
siaj nim w tej grupie pozostał, należąc tern samem do Związku nie
mal od jego założenia. Niema prawie starszego Towarzystwa w New 
Yorku, kt6reby w swych zapiskach nie miało zaznaczonej działalności 
ob. Schreibera. Młody pod6wczas, pełen energii i zapałów szedł wszę
dzie, gdzie widział, że czemkolwiek przysłużyć się może. To też lat pa
rę był reżyserem w Kole Dramatycznem w Brooklynie, był dfogi czas 
prezesem Bratniej Pomocy Pułaskiego, jednym z założycieli drużyny 
śpiewaczej, która p6źniej przekształciła się w doborowy zesp6ł śpiewa
czy, znany powszechnie pod nazwq, Tow. ,,Lutnia'', kt6re na ostatnim 
konteście w Buffalo, zdobyło puhar, jako pierwszą nagrodę za dosko
nałe oddanie pieśni kontestowej. 

Jak Towarzystwa w Brooklynie wiele skorzystały ze współdziała
nia ob. Schreibera,tak i w nowoyorskich organizacyach ob. Schreiber 
brał cz,rnny udział, zwłaszcza w towarzystwie drarr.atycznem imienia 
hr. Fredry i w Zjednoczeniu Nowoyorskiem, kt6remu tak pochlebnie 
prezydyował znany w całej Ameryce ob. Erazm Jerzmanowski. 

, W Buffalo ob. Schreiber jest bardzo pożądanym członkiellł w 
każdem towarzystwie a zasłużonym w wielu. Honorowym członkiem 
mianowały go Tow. Dram. Ad.Mickiewicza a także tow.Śpiewu Harmo 
nia w N ew' Yorku. Z innych towarzystw buffaloskich jest ob. Schreiber 
członkiem Tow. Śpiewu Moniuszko, prezesem Stow. · Knpc6w i 
i Przemysłowc6w i t. d. 

Niemal od samego początku osiedlenia się na stałe w Buffalo. ob. 
Schreiber starał się przy wsp6}działaniu najzdolniejszych jednostek wy 
wrzeć pewien wpływ na podniesienie się przemysłu i handlu polskiego 
w Buffalo. 

To też przyklasnął myśli założenia w Buffalo Pol. Sp6łki Ak. 
dopomagał i groszem i radą do jej zorganizowania. Dzisiaj Sp6łka ta 
rozwija się jak najpiękniej i niebawem pomnoży swe departamenty, 
gdyż og6ł btiffaloskiej polonii należycie zrozumiał hasło „swój do swe
go'' tak licznie głoszone na zebraniach i obchodach przez ob. Schreibe-
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ra jak i przez cały szereg innych dzielnych szermierzy uprzemysłowie
nia osady. 

Niema większej uroczystości, ważniejszej okazyi, w której ob. 
Schreiber nie brałby udziału. Nie ograniczył się on jedynie do głosze
nia mów na obchodach i okolicznościowych zebraniach,ale również zain 
teresował się żywo budową Domu Polskiego w Buffalo, który okazał 
się potrzebą niezbędną. Dzisiaj Dom Polski nie tylko, że przynosi zna
czne korzyści, ale także jest ogniskiem życia polskiego w Buffalo . 

. Jednakowoż szersza arena działalności dla ob. Schreibera otworzy
ła się, gdy został cenzorem Związku Narodowego Polskiego, obrany 
ogromną większością glo"ów na sejmie tej największej polskiej organi
zacyi w Ameryce, odbytym w Buffalo r. 1905 go. 

Z wrodzoną sobie energią natychmiast zabrał się ob.Schreiber jako 
cenzor do pracy nad udoskonaleniem organizacyi, rozszerzeniem jej 
wpływu i zabezpieczeniem jej promiennej przyszłości. Dwuletnia dzia
łalność ob. Schreibera jako cenzora dowiodła, że sejm zrobił najlepszy 
wybór, bo ob. Schreiber nie umiał być statystą, ale powołanie na naj
wyższego urzędnika Związkurozumiał jako pracę dla dobra organiza
cyi i gorliwie też spełniał przyjęty obowiązek, stwierdzając niejedno
krotnie, że nie jest malowanym cenzorem, ale rzeczywistą głową Zwią
zku. 

Dlatego -też podniesione na poprzednich sejmach reformy, daleko 
idące wnioski i uchwały starał się zamienić w czyn lub w specyalnych 
swych odezwach i. orędziu usiłował ogółowi związkowców przedłożyć 
je w formie niei;;będnej konieczności. Szczególny nacisk położył ob. 
Schreiber na podatek stopniowy w Związku, który jest potrzebą pie
kącą, z jednej strony deską ratunku, a z drugiej czynnikiem, jaki do
pomoże Związkowi do rozpięcia sw,ych skrzydeł opiekuńczych nad ca
lem społeczeństwem polskiem w Ameryce. Również wielką opieką o
toczył usiłowania Związku we wzniesieniu polskiej Szkoły wyższej w 
St. Zjed. któraby dala młodzieży polskiej takie wyksztalcenie,jakie na
być może w instytutach amerykańskich a przytem wychowała ją na 
dzielnych obywateli i patryotów polskich. 

W ten sposób pojmując zadanie i cel związko1Vej szkoły polskiej w 
Stanach Zjednoczonych, ob. Schreiber zajął się agitacyą, by nie tylko 
związkowcy .· dorzucali cegiełki pod gmach dumy polon ii amery kań
skiej. Zachęca on do datku każdego, a nawet korzystając z wpływów, 
jakie zdobył w stowarzyszeniu browarników bu:f:faloskich, zlożónych 
z samych niemców, przeprowadził na posiedzeniu tegoż stowarzysze
nia wniosek, by ono z kasy swej wyasygnowało na rzecz wyższej 

szkoły polskiej, która stanie w Pensylwanii, dolarów tysiąc. Dowodzi 
to nie tylko znaczenia ob. Schreibera w stowarzyszeniu, ale także 
wielkiego patryotyzmu cenzora, który nie zawahał się niemcom zro
bić podobnej propozycyi. 

Jako cenzor ob. Schreiber,nie pomija żadnej żywotnej sprawy, by 
jako najwyższy urzędnik Związku nie zabrać w niej głosu. Do ważniej
szych należy sprawa języka polskiego, który biskupi ajryscy usiłował 
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zepchnąć po parafiach na drugorzędne stanowisko. Gdy w Polsce z 
powodu rewolucyjnych rozruchów wybuchł głód, ob. Schreiber wez
wał związkowców do składek, a w Buffalo, w Komitecie Pomocy.Na
rodowej, niezależnym od Związku, przyjął urząd kasyera, by tylko 
składki płynęły szybciej i obficiej. 

Równocześnie jako komisarz Skarbu Narodowego Polskiego w 
Rappe.rswylu na Stany Zjednoczone, zachęcał i do dzisiaj zachęca do o
fiar na fundusz bojowy polski, który w chwili krytycznej nieocenione 
odda usługi. 

Targowica polska przy Broadway. 

Starając się o rozwój Związku, ob. Schreiber poparł myśl założe
nia dziennika związkowego, który jest potrzebą niezbędną, jeśli się 
chce skutecznie przemawiać do niezaciągniętych jeszcze w szeregi zwi~
zkowe. Otaczał także sw~ opiek~ sprawę budowy pomnika Tadeusza 
Kościuszki w Washingtonie. · 

W swem·przedsejmowem orędziu zwrócił ob.Schreiber jako cenzor 
u wagę· ogółu polon ii, że wobec tak wielkiego dnia w historyi emigracyi 
polskiej w Ameryce, jak odsłonięcie pomników dwóch naszych boha- · 
terów: Tad:eusza Kościuszki i Kazimierza.Pułaskiego, byłoby na miej
scu ódbycie Narodowego Kongresu w stolicy Stan6w Zjednoczo
nych. Myśl rzucon~ przyjął ogół z zapałem i nie ulega wątpliwości, że 
dzień odsłonięcia będzie pamiętn~ i olbrzymi~ manifestacy~ polską, 
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która sprostuje rozmyślnie rozsiewane o nas fałsze przez biura kores
pondencyjne niemieckie i podniesie należycie wartość naszą w oczach 
amerykanów, którzy zbyt mało nas jeszcze znają. 

Jako mieszkaniec miasta Buffalo, ob. Schreiber brał udział i w ży
ciu politycznem, które dla niego nie było rzeczą nową, jeszcze bowiem 
w Brooklynie brał ob. Schreiber udział w życiu politycznem amery
kańskiem. Z doświadczenia nabytego wiedział ob.Schreiber że w Ame
ryce wskazaną jest rzeczą interesowanie się przejawami życia politycz
nego tern bardziej,jeśli się ma wpływy i znaczenie. Nie w polityce war
dowej ale w wyższej polityce miejskiej zabierał głos niejednokrotnie,na
leżąc do całego szeregu klubów politycznych amerykańskich, w któ
rych w,vrobil sobie wielkie wzięcie. Jako wybitny polak został komi-

sarzem służby cywilnej (Ciwil Service Commisioner].Gdy w Kew Yor
ku odbywał się w przedzeszl.vm roku zjazd Federacyi Narodowo Oby· 
watelskiej (National Civic Federation) w celu przedyskutowania kwe
styi imigracyjnej, ob. Schreiber jako cenzor Zw. Narodowego Pol
skiego zestal przez Federacyę naznaczony komisarzem do badania 
sprawy emigracyjnej. 

Obywatel Schreiber mając już tak wielkie zasługi, dopiero jest w 
wpółdrodze do stanowisk i godności, jakie go czekają. Znany i lu bia
ny powszechnie, szybko postępuje naprzód, nie znajduj!};c przeszkód, 
gdyż jest wyznawcą starej zasady: pnij się w górę, ale drugiemu nie 
zrzucaj kamieni na głowę. Temu też przypisać należy, że obywatela 
Schreibera otacza powszechny szacunek. 
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Jak znakomicie reprezentował ob. Schreiber Zwią,zek Narodowy 
Polski, jako najwyższy urzędnik tej organizacyi, niech będzie dowo
dem bejm XVII odbyty w Baltimore M. D. w dniach pomiędzy 23 
a· 30 września r. 1907, na kt6rym zebrani delegaci w liczbie 350, re-

, preżentują,cy 53 tysiące czlonk6w, jednogłośnie oświadczyli się za pono
wnem obraniem ob. Schreibera cenzorem na okres drugi i nie dopu
szczając do glosowania, okrzyknęli go głową, Zwią,zku. Byh 
to nagroda za pracę i trudy ob. Schreibera, kt6ry gdzie m6gł, sta
rał się o podniesienie godności Zwil¾zku a jako urzędnik dbał z całą pie 
czołowitością, o jego rozw6j nie bacząc,że często sam naraża się na straty 
finansowe w wielu okolicznościach. Publiczne uznanie jakie Sejm w 
Baltimore oddał ob. Schreiberowi, wyjdzie tylko na korzyść Związku, 
bo cenzor z tern większem staraniem czuwać będzie nad organizacyą,, 
by doszła ona do takiej potęgi i znaczenia, jakie zapewni jej nie tyl
ko przedstawicielstwo Polonii Amerykańskiej, ,ale r6wnież da jej spo
sobność zabrania pod swe opiekuńcze skrzydła jak największej ilości 
wychodźc6w z Polski; 

Za cenzorstwa ob. Schreibera Związek dokonał epokowych rzeczy 
i tern samem wysunął się na czoło społeczeństwa polsko-amerykańskie
go, dając niezbite dowody, że nie jest tylko organizacyą ubezpieczenio 
wą, ale że pietyzmem otacza ideały narodowe i krocząc po wytkniętej 
drodze stara się o lepszą, przyszłość 4tej dzielnicy polskiej, kt6ra 
wskutek zbiegu okoliczności powstała w Ameryce. Ob. Schreiber wie
dz~c że reformy ~ Związku są, potrzebne, w swem orędziu cenzorskiem 
polecał podatek stopniowy, pomnik Kościuszki, dziennik zwią,zkowy, 
dom emigracyjny, szkołę wyższą, i. t. d .. a polecał je tak wymo. 
wnie i przekonywają.co, że sejm uznał je za konieczne, przepro
wadzając je uchwalą,. Do epokowych chwil wychodźtwa pol
skiego w Ameryce należeć r6wnież będzie proponowany przez ob. 
Schreibera Kongres Polski, w Washingtonie, kt6ry się odbędzie w 
pierwszych dniach maja 1910 roku, z okazyi odsłonięcia w stolicy 
Stan6w Zjednoczonych w dniu 3 maja tegoż roku pomnik-Sw wielkich na 
sżych bohater6w: Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. Nie
wą,tpliwie na Kongre" ten zjadą, się najtęższe umy;;ly polskie nie tylkó z 
Ameryki ale i z Europy a zjazd stanie się potężną, manifestacyą,, kt6ra 
nam niejedną korzyść przynieść może.Niejako wstępem do tej, wielkiego 
dla nas znaczenia, uroczystości, był wyjazd z Baltimore 600 delegat6w 
sejmowych i prywatnych os6b pod wodzą ob. Schreibera jako najwyż 
szy urzędnika Zwią,zku do Washingtonu,gdzie w Białym Domu przyją,ł 
ich prezydent Roosevelt,każdemu z gości polskich podając rękę. 

Nadmienić jeszcze wypada, że ob. Schreiber pamięta o bratnich 
organizacyach, kt6re przystą,piły do Zwią,zku i niejako w nagrodę za 
czyn obywatelski obdarował Związek Sokoł6w przepięknym polskim 
sokołem, ubitym w Tatrach, wypchanym artystycznie i ozdobionym 
złot~ szarfą, ze stosowym napisem, natomiast Zwi'¾zek Śpiewak6w ob-· 
darzył cenną, srebrną lir!!,, Z poprzednich dar6w zaznaczymy jeszcze 
wspaniały puhar srebrny, pamiątkę po Czwartakach,jaki ofiarował ob. 
Schreiber Zwią,zkowi N. Polskiemu,gdy po raz pierwszy obrany został 
cenzorem. Puhar ten wśr6d amator6w pamiątek szacowany być mo- • 
że od 15 do 25 tysięcy dolar6w wartości-. 
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Hotel Dangel. 
Najwybredniej i najkosztowniej urządzonem miejscem towarzy

skich zebrań na Polsce jest Hotel Dangel, tworzący narożnik przy 
Broadway i Sears. Od dawna lokal tej miary był potrzebny, dlatego 
też skupił u siebie grono inteligencyi, jak również gości u siebie za
stęp poważnych zawodowców, dla których Hotel Dangel jest miejscem 
wspólnej wymiany poglądów zawodowych, oceny stosunków handlo
wych, miejscem spotkań, dysput i zamiarów na przyszłość. Dlatego 
też wielu przychodzi, by przysłuchać się rozmowom, by skorzystać w 
tym lub owym kierunku. Z okolicy, z dalekich miast Stanów Zjedno
czonych, a nawet z Europy zaglądają do hotelu Dangla przyjezdni, 
bo nietylko nęcą elegancko urządzone pokoje, wygoda wszelka i wy
borna kuchnia, ale także najżywiej uderzający tu puls życia towarzy
skiego w Buffalo, zmusza niejako do zatrzymania się chociażby na 
godzin kilka. 

Sam właściciel ob. Stanisław A. Dangel uprzejmy, gościny, zna
ny jest w najszerszych kołach polsko-ameryka1fokiego społeczeństwa 

jako niestrudzony pracownik społeczny i energiczny działacz na wielu 
polach. Porzuciwszy dzienikarstwo, a tern samem ustępując z burzli
wych fal,bezmiaru sporów, tendencyi, haseł i antagonizmów, postano
wił cicho i spokojnie pracować dla siebie i drugich. 
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Antoni J. Walkowiak. 
Do wpływowych obywateli miasta Buffalo, należy p. Antoni" J. 

Walkowiak. U rodził się on w Powiedziskach, w Wiei. Księstwie Po
znańskiem, w roku 1869. Wyjechał z rodzicami do Ameryki r.1880 
i osiadł wraź z niemi w Buffalo, gdzie ukończywszy szkolę parafialną 
św. Stanisława, ksztitlcil się w szkołach wyższych, następnie w kupiec 
twie i założył na własną rękę grosernię,kt6rą prowadził od roku 1893 
do 1900. R6wnocześnie zajmował się ob. Walkowiak polityką, do kt6-
rej od lat najmłodszych miał wielki pociąg, tern bardziej że znajomo
ści miał wielkie, a wpływy także niepoślednie. Jako przewodnik par
tyi demokratyczńej, ob. Walkowiak tern bardziej czynny brał udział 
w życiu politycznem a tern samem kilkakrotnie zajmował r6żne stano
wiska polityczne, niekt6re z nich nawet wybitne, pr6cz bowiem tego, 
że był pierwszym generalnym komitemanem na Polsce, został tak
że generalnym komisarzem ulic w Buffalo. 

Niezwykła czynność w polityce nie przeszkadzała ob. Walkowia
kowi w interesie, kt6ry r. 1900 przekształcił na pierwszorzędny 
handel delikates6w a r6wnocześnie i importowanych napoj6w jak w6-
dek i likier6w. W zięcie ogromne pozwoliło ob. Walkowiakowi w kr6t
kim czasie zamienić sw6j interes na handel hurtowny, kt6ry do dzi
siaj pod No. 397-399 Fillmore, ave. r6g Peckham ulic z powodze
niem prowadzi. 

W zięcie, jakie sobie ob. Walkowiak zdobył, wypłynęło z jego oso
bistych zdolności. Założywszy bowiem handel delikates6w, postarał 
się, by miejsce odpowiadało wymogom lepszych pojęć, by i na East 
Side stworzyć miejsce towarzyskiego wsp6łżycia. Starania w tym 
względzie poparła publiczność polska i dzisiaj interes ob. Walkowiaka 
należy do najpierwszych na Polsce i skupia u siebie najwybredniejszą 
część polonii buffaloskiej, bo ob. Walkowiak umie dogodzić, i nie ża
łuje trudu, by mieć wszystko u siebie czy to pyszne wino węgierskie 

mozelskie lub reńskie, czy przekąskę importowaną czy wreszcie spe
cyalną w6dkę, lub jakąś zdrową i smaczną wodę mineralną. Pr6cz te
go ob. Walkowiak jest jedynym zastępcą i ma wyłączną sprzedaż kil
ku specyalności krajowych, kt6re wyrobiły już sobie jak najlepszą 
markę. 

Ustawiczna czynność w interesie, kt6ry wiele wymaga pracy iza
bieg6w nie przeszkadza ob. Walkowiakowi poświęcać chwil wolniej
szych sprawom społecznym, tern bardziej, że miał wpływy i znaczenie 
kt6re za sw6j obowiązek uważał zużytkować dla dobra ważniej
szych spraw. Był też jednym z pierwszych założycieli tow. Moniu
szk6w i tow. Dram. imienia Adama Mickiewicza; jest członkiem 
Związku Narodowego Polskiego, i Unii Polskiej w Ameryce. W to
warzyętwach tych i organizacyach o ile mu czas starczy}, brał czynny 
udział. Dla braku czasu nie przyjął godności prezesa w tow. Moniusz
k6w jak r6wnież stale rezygnował ze wszystkich urzęd6w w innych 
towarzystwach. Obecnie jest obywatel Walkowiak kasyerem grupy 
754 Związku. Nar. Polskiego a og6lnie obywatelem wpływowym i po0 

ważanym. 
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Antoni Skarzyński. 
Że przemysł polski w Ameryce może zatoczyć poważne kręgi i 

zdobyć r6wnorzędne z innemi stanowisko w świecie kupieckim, dowo
dem tego prace ob. Antoniego Skarzyńskiego, kt6ry chociaż z za
wodu prawnik, dal dowody niezwyklej energii i znajomości handlowej, 
wydarł z rąk niesumiennych handlarzy amerykańskich monopol i nie
strudzoną pracą wytworzył im poważną konkurenc_yę. Nie w tern jed-

Antoni Skarzyński. 

nak polegają zasługi ob. Skarzyńskiego. Przez stoczenie śmiertelnej 
walki z konkurencyą amerykańską, ocalił on większą część Polonii a-

mer,ykańskiej przed wyzyskiem, a nawet przed powolnem ale stałem 
truciem haniebnymi wytworami niby leczniczymi, jakie za drogie pie
niądze kupowaii Polacy w dobrej wierze, że one coś pomogą. Handla
rzom amerykańskim rozchodziło się tylko o sprzedaż, na kt6rym gru
bo zarabiali, ale jak na tern wyszedł kupuji-.!CY, nic im na tern nie 
zależało. 
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Ob. Antoni Skarzyński gdy rozpoczął walkę, nie miał zasob6w, 
ale zato znakomity środek; nie miał za sobą blagi i reklamy, ale dzień 
po dniu niezwykłe dowody znakomitej skuteczności swego środka. 
By jednak przekonać og6ł nie blagą i ogłoszen~ami, ale powagą naj
pierwszych uczonych i powołać się na świadectwo setek lekarzy pier
wszorzędnych, wysłał swe Wino Częstochowskie do zbadania i oceny 
na wystawę lekarską do Lwowa i oto nastąpiło odznaczenie i tryumf' 
polsko-amerykańskiego przemysłowca. 

W miesiącu lipcu 1907 r., odbyła się we Lwowie wystawa przy
rodniczo-lekarska i hygieniczna. Jak ze sprawozdań gazet krajowych· 
wynika, były tam wystawione najrozmaitsze przedmioty, wchodzące 
w zakres hygieny i sztuki lekarskiej: wzorowe urządzenia szpitali, 
szk6ł, mieszkań itd.; były tam wystawione pokarmy i napoje zdrowo
tne dla chorych dzieci i dorosłych w przer6żnych chorobach; były le
ki przeznaczone dla podtrzymywania zdrowia i przywr6cenia go; sło
wem było wszystko, co świat naukowy uważa za dobre i pożyteczne 
dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Srdziowie rzeczoznawcy, kt6rzy przyznawali nagrody, byli to naj
wybitniejsi doktorzy, chemicy i profesorowie. ,Tasną jest tedy rzeczą, 
że każdy przedmiot, odznaczony na tej wystawie, musiał poprzednio 
wytrzymać ogniową pr6bę swej doskonałości. 

Pierwszemi nagrodami jak wszędzie, były złote medale. Jeden 
taki złoty medal przyznano Antoniemu Skarzyńskiemu, za wyrabiane 
przez niego kuracyjne Wino Częstochowskie. 

Wobec tego wynika jasno jak na dłoni, że Wino Częstochowskie 
nie jest żadnym humbugierskim lekiem, lecz tym prawdziwym napo
jem leq;niczym, jaki właściwie ludzie świadomi rzeczy używać po
winni we wszystkich chorobach żołądka i nieczystości krwi. A takich 
chor6b jest ogromna masa. Trzeba bowiem wiedzieć, że żołądek jest 
w naszern ciele gospodarzem, a krew tym płynem życiodajnym, kt6-
ry okrążaj~c z ogromną prędkością nasze ciało, niesie dla niego zdro
wie lub chorobę. 

Jeżeli jest żołądek chory, staje się złą także i krew, a gdy jest 
krew zła, w ciele ludzkiern powstają przer6żne choroby, a przede
wszystkiern: Og6lna, Ociężałość, Brak Sił i Apetytu, Niestrawność, 
Małokrwistość, B6le głowy, Bezsennośr, Zatwardzenie, Kłócia itd .. 

Ot6ż mając teraz tak wyraźne poświadczenie największych powag 
lekarskich o dobroci "\Vina Częstochowskiego, Rodacy chyba nie będą 
posługiwali się obconarodowemi podobnemi medycynami, kt6re naj
częściej bywają tylko szkodliwerni dla zdrowia. 

I tu można zastosować nasze tylekrotnie wypr6bowane przysło

wie: Cudze chwalimy, swego nie znaµiy. Panu Skarzyńskiemu należy 
• się nietylko uznanie, że prz,yni6sl z Polski do Ameryki od wieh.6w u

żywane przez Ojc6w Paulin6w "\Vino Częstochowskie i tu je wyrabia, 
ale, że pracuje wytrwale nad jego rozpowszechnieniem wśr6d tutejszej 
ludrrości. Niech go za to Rodacy obdarzą swem zaufaniem i niech je
dynie i wył~cznie posługują się w r6żnych dolegliwościach Winem 
Częstochowski em. 
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Wino Częstochowskie jest chemicznie czyste i przyjemne w snia
ku i powinno być używane nawet przez ludzi względnie zdrowych, ja
ko wyśmienite wino stołowe. 

Adres: Antoni Skarzyński, 785 Fillmore ave., Buffalo, N. Y„ 

Ob. Antoni Skarzyński urodził się we Lwowie w Galicyi, wycho
wał na Ukrainie, studya odbywał w Petersburgu i Krakowie; a jako 
prawnik, wybitne posady zajmował w Rosyi i Królestwie Polskiem. 
Jako obrońca sądowy zbyt gorliwie broniąc spraw polskich, naraził się 
rządowi rosyjskiemu i zmuszony do emigracyi, wyjechał do Ameryki 
w r. 1900. Początkowo przebywał ciężkie chwile, pracując w młynie, 
ale energia i zdobyta wiedza szybko pozwoliły mu wypłynąć. Przy
bywszy do Buffalo, otrzymał miejsce w asekuracyi gdzie w krótkim 
czasie został asystentem. Znakomita posada nie zadawalnialajednak ob. 
Skarzyńskiego. Mając znakomity środek leczniczy, który przywiózł 
ze sobą ze starego kraju, postanowił pracować dla siebie i drugich, 
przez rozpowszechnienie Wina Częstochowskiego. Porzucił więc asy
stenturę i założył fabryczny zakład wyrobu słynnego Wina, które dzi
siaj jest jedynem tego rodzaju w Stanach Zjednoczonych, ochronionem 
patentem w Washingtonie, a poleconem i odznaczonem złotym meda
lem prŻez wystawę lwowską. 

Piotr Olszanowski. 

Lubianym na Polsce handlowcem 
jest ob. Piotr A. Olszanowski, uro
dzony w Poznańskiem, skąd przybył 

z rodzicami w roku 1881. Ukończ.vw
szy szkolę św. Stanisława, młody Ol
szanowski oddał się zajęciom prakty
cznym, wyszkolił się na dobrego sto
larza, ale w zawodt:ie tym nie pozo
stał. Przerzucał się z interesu do inte
resu jest bowiem przedsiębiorczym i 
ruchchliwym handlowcem. 

Ostatnio od lat paru prowadzi 
pierwszorzędny magazyn obuwia 
przy ul. Broadway, mając swój skład 
w najwspanialszym budynku, bo w 
Domu Polskim, Broadway róg Play-

ter. Wśród wspólobywatelstwa p. Olszanowski wyrobił sobie uznanie 
jako rzetelny i sumienny kupiec, cieszy się też wzięciem i powodze
nie w interesie. 

Z towarzystw polskich ob. Olszanowski jest członkiem tow. Mo
niuszko i członkiem Związku Narodowego Polskiego. 
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Józef M. Rutkowski. 
Rzutkim przemysłowcem i przedsiębiorcą jest ob. Józef M. Rut

kowski. Niewyczerpany w projektach jest tworzycielem nowości, po 
największej części potrzebnych lub przydatnych w osadzie. Urodził 
się ob. Rutkowski w Pakości, w Wielkiem Księstwie Poznauskiem 
w roku 1866. Do Ameryki przybył ob. Rutkowski w roku 1887, 
osiadają,c w Buffalo, skąd po niejakim czasie wyjechał na Zachód 
i Południe. Zwiedziwszy pól Amer.yki, po roku ob. Rutkowski po
wrócił do Buffalo, gdzie się już na stale osiedlił. 

Jako wynalazca „Kaliny i Oazy", środków służą,cych do upiększe
nia twarzy i przeciwdzialają,cych wypadaniu włosów, p.rzez lat kilka 

Ob. J. M. Rutkowski. 

prowadził interes. Później przeszedłszy kurs masowania i zwiedziwszy 
instytuty lecznicze, posługujące się elektrycznością, założył pod Nr. 
829 Fillmore ave., kąpiele elektryczne z zastosowaniem masaiu ciała. 
Powoli, ale stale zakład zdobywa sobie coraz większą liczbę zwolenni
ków, dla których elektryczność jest zbawiennym środkiem leczniczym 
W ostatnich czasach ob. Rutkowski do spółki z ob. Proncikiem zało
żył teatr kinematograficzny przy ul. Broadway, który co wieczór 
ściąga gromady widzów swymi świetlanymi ruchomymi obrazami. 
W życiu osady buffaloskiej ob. Rutkowski bierze czynny udział. 
Dawniej był doskonałym organizatorem i propagatorem nowych ha
seł, dzisiaj zajęty interesami jest tylko czynnym <;zlonkiem P. Kola 
Śpiewackiego i grupy 264 Zw. Nar. Polskiego. 
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Chór żeński przy parafii św. Stanisława B. i li. 
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Chór parafialny 
przy kościele św. Stanisława B. i M. 

Niemal od pierwszych lat założenia parafii św. Stanisława istniał 
ch6r kościelny, jednakowoż przechodził on r6żne fazy, aż wreszcie 
wskutek r6żnych okoliczności upadł. Gdy w roku 1898 przybył do 
parafii jako kierownik ch6ru p.' Tadeusz Baluciński, z resztek stwo
rzył zesp6} śpiewaczy, kt6ry p6źniej kompletował z najlepszych sil, 
jakie m6gl dobrać. To też rozw6j ch61'u szybko postępował pod 
umiejętnem kierownictwem p. Balucińskiego i doszedł do poważnej 
liczby niemal 100 śpiewaczek i śpiewak6w, wyćwiczonych tak dobrze, 
że drużynę tą, trzeba zaliczyć do najlepszych tego rodzaju zespol6w 
śpiewaczych w Stana,;h Zjednoczonych. 

Dziś, gdy dobiega lat dziesięć pracy sumiennego kierownika nad 
ch6rem, doszedł on do uznania nie tylko w Buffalo ale i w okolicy. 
W spaniałe i potężnie rozbrzmiewa pieśń w kościele św. Stanisława, 
bo nietylko dyrygent dokłada starań ale także og6} członkiń i czlon
k6w ch6ru, składający się z inteligentnych jednostek, potrafi zrozu
mieć ducha utworu i oddać jego nastr6j. Temu też przypisać należy, że 
ch6r ten opracowuje najpoważniejsze utwory pierwszorzędnych kom
pozytor6w, że wyćwiczył Hi mszy polskich i łacińskich największych 
tw6rc6w pieśni a pr6cz tego nie pomija pieśni patryotycznej i przy
godnej. Grono szanujących się wsp6lnie śpiewaczek i śpiewak6w 
cieszy się wzięciem og6lnem, tak wśr6d swoich i obcych, dla kt6rych 
to ostatnich nie jedną, tworzy niespodziankę przy nadarzającej się oko
liczności, pr6cz bowiem inteligencyi zesp6l ma doskonale W~"robioną, 
technikę śpiewaczą,. 

Utrzymanie się tego ch6ru w całości zawdzięczać należy Przew. 
Ks. J. Pitassowi, proboszczowi parafii św. Stanisława, kt6ry obdarza 
go swą, ojcowską, pieczołowitością i wspiera w żmudnej pracy kie
rownika. 

Do wybitniejszych sił ch6ru św. Stanisława należą, z panien jako 
soprany: Wiśniewska Władysława, Reńska Stanisława, Zawodzińska 
Leokadya, Zgoda Helena, Tondrowska Magdalena, Mazurowska Oty
lia, Ruszaj Joanna, Leppert Rozalia, Leppert Helena, Domtlgała 
Franciszka, Krygier Marya, Chojnacka Klara, Jagielska Helena, 
Strzelecka Anna, Krawczyk Rozalia, Lewandowska Władysława, 
Burczyńska Jad wiga, Lewińska, Bartoszewicz, Piechowiak Jad wiga, 
Burczyńska Franciszka, Zasowska Jadwjga,Z. Bernolak, Wierzcholska 
Krawczyk Stanisława, Zabrzewska Anna. 

Jako alty: Huda Zofia, Jagielska Julia, Biskupska Marya, Huda 
Anna, Kaczmarek Stanisława, Jarmusz Marya, Biskupska Rozalia, 
Kołodziejska Maryanna, Mazurkiewicz Magdalena, Klein Agnieszka, 
Prais Monika. 

· Z pan6w jako tenory: Michał Chojnacki, Leon Tucholka, W oj
ciech Rutecki, Jan Kasprzyk, Jan Rydzyński, Piotr Szuta, Wł. Ma
kowski, Wł. Wdzięczny, Wł. Kasprzak, R. Poch, St. Kowalski. 

Jako basy: Bernard Pitass, Ignacy Nowak, Ant. Kołodziejski, 
St. Tomczak, Marcin Brzykcy, Leon Górzyński, Konst. Wiśniewski, 
Fr. Tadajewski, Leon Kaczorowski, ,Jan Kaczorowski, Izydor Ma
zurowski, Walenty Woźniak, Roman J6źwiak, St. R6żek. 
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Chór męzki przy parafii św. Stanisława B. i l\f. 
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Tadeusz G. Bałuciński, 
Wzorowym kierownikiem chóru kościelnego w parafii św. Stani

sława, jak również dyrygentem znanego ze swych koncertów Tow. 
Śpiewu „Moniuszko" jest ob. Tadeusz G. BaJuciński, urodzony w 
Galicyi. Do Ameryki przybył w roku 1896 i objął posadę nauczy
ciela i organisty w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Duryea, Pa., 
gdzie przebył rok jeden. Następnie przeniósł się ob. Bałuciński do 
Scranton, Pa., gdzie również rok spędził jako prywatny nauczyciel 
muzyki, a stąd w roku 1898 do Buffalo, gdzie objął posadę organisty 
w parafii św. Stanisława, w jednej z największych w Ameryce. Na 
tern trudnem stanowisku pozostaje nieprzerwanie do dzisiaj. 

Studya gimnazyalne odbywał ob. Bałuciński w Przem,yślu, gdzie 
także ukończył szkołę muzyczną. Następnie kształcił się prywatnie 
u znanego nauczyciela gry na organach, Karola Studzińskiego w 
Krakowie. Wzięty do wojska, przydzielony został do orkiestry puł
kowej i wraz z nią spędził lat kilka w Pradze czeskiej. Jako nauczy
ciel muzyki i śpiewu zdobył sobie ob. B~łuciński zasłużone wzięcie. 
Również jako zdolny kompozytor dał się poznać szerszemu ogółowi 
a utwór „Ach te oczy" stał się popularną pieśnią w Buffalo i okolicy. 
W kolach towarzyskich cieszy się ob. Bałuciński poważaniem i wzię
ciem. 
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Ob. Józef Kozanowski. 

308 



Józef Kozanowski. 
Do grona z wybitniejszych polaków na Polsce, należy pan 

Józef Kozanowski. Urodził się w miasteczku Slawiszyn w Królestwie 
Polskiem w roku 1866, jako zdolny masarz pracował po pierwszorzęd
nych firmach w Warszawie i I',odzi. Młodzieniec energiczny, chcący 
poznać świat, nie zasklepiał się w jednem miejscu, ale ruchliwy był 
tu i tam,a wszędzie w najpierwszych miejscach, jako nadzwyczaj zdol
ny masarz. Mając lat 23, przybył p. Kozanowski do Ameryki w r. 
1888 osiadając w Buffalo. Po ośmiu latach pracy w różnych firmach 
buffaloskich, założył p. Kozanowski w roku 1895 interes na własną 

Interes ob. J. l{ozanowskiego. 

rękę w swoim własnym domu pod Nr. 1150 Broadway. Wyroby p. 
Kozanowskiego szybko zdobyły sobie jak największy odbyt. Wyszko
lony w Warszawie, musiał zadowolić swych odbiorców dobrocią 
swyP-h wyrobów, a równocześnie musiał także pomnażać pracą zapo
biegliwą i skrzętną swój majątek. 

W roku 1895 w maju ożenił się p. Kozanowski z Katarzyną z do
mu Ronkowską i dzisiaj dochował się trojga dzieci, jedneg9 chłopca 
Stanisława i dwóch córek Klotyldy i Heleny. Zacna małżonka wraz 
z mężem pracuje wytrwale i pomaga w interesie. Pan Kozanowski 
jest pierwszym z Królestwa Polskiego, który założył zakład rzeźnicki 
w Buffalo. Filię swego interesu ma na markiecie Nr. 1. Szanowany 
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w Buffalo, a prowadzony interes rzetelnie, dzisiaj p. Kazanowski jest 
obywatelem majętnym i wpływowym. W prawdzie zdobycie tego ma
jątku wymagało czasu i pracy ale nie każdy w tak kr6tkim stosunkowo 
czasie może się cieszy<! takim sukcesem. Należy do niego 6 r6żnych 
dom6w w Buffalo. W miarę tego, jak swą, pracą, usilną, p. Kozanowski 
dorabiał się mają,teczku, pierwszą, jego myślą, było, by dopomagać 
swojej rodzinie. Trzykrotnie zatem wyjeżdżał do Europy, za każdym 
razem sprowadzając kogoś, by mu byt polepszyć, gdyż zasadą, p Ko
zanowskiego jest robi<~ dobrze sobie ale i ludziom. Sprowadził więc 

braci a także syn6w po siostrze dopomagając im do założenia intere
s6w. W ostatnich czasach sprowadził także swego ojca Kaspra, kt6-
ry jednakowoż tylko chwilowo w Ameryce przebywać będzie. 

W ostatnich czasach p. Kqzanowski interes sw6j tak rozszerzył, 
że należy on do największych w Buffalo. Wyroby p. Kazanowskiego 
mają odbyt nietylko na Polsce, ale i wśr6d amerykan6w, a także ma
sowy mają, odbyt w okolicy. 

Dzisiaj cieszy się p. Kozanowski wzięciem, uznaniem i szacun
kiem, jest obywatelem bogatym, ale nie zapomina o tern, gdy przybył 
mając tylko 5 fenig6w w kieszeni, gdy znalazł się w Ameryce w cza
sach najtrudniejszych i gdy przyszło pracować przyczem się dało 
i gdzie było można. W życiu społecznem osady buffaloskiej p. Ka
zanowski brał także bardzo czynny udział. Był założycielem towarzy
stwa Rycerzy Stolicy Warszawy w roku 1893, jednakowoż grupa ta 
należąca do Zw. Nar. Polskiego rozpadła się, gdyż p. Kozanowski 
zajęty własnym interesem nie m6gł jej poświęcać tyle czasu, by ją 
utrzymać. 

Zacny polak i patryota p. Kozanowski marzył i dzisiaj marzy 
o tern, by wr6eić do kraju, jednakowoż stosunki w Kr6lestwie nie 
pozwalają, mu na to. Cieszy go zatem chociaż to, że m6gl się otoczyć 
rodziną, i krewnymi i na starsze lata m6gł sobie zapewnić spokojny 
i pewny kawałek chleba. Do Zw. Nar. Pol. należy p. Kazanowski już 

od lat 14 z g6rą. W interesie pomagały p. Kazanowskiemu Wikto
rya i Władysława z ojca Supkowskie. 
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Jan St. Królikowski. 
Największe przedsiębiorstwo malarskie prowadzi w Buffalo ob. 

Jan St. Królikowski. Znany jest szeroko w calem mieście, gdyż ma 
mnóstwo zamówień nie tylko między Polonią ale także na zachodniej 
stronie miasta,między amerykanami. Zdolny i znający gruntownie swój 
zawód, cieszy się ob. Królikowski wielkiem wzięciem. 

Urodzony w miejscowości Alexandrowie, w gubernii warszawskiej 
roku 1869 po ukończeniu szkól pracował jako malarz po pierwszorzęd
nych firmach w Kielcach i Warszawie, poczem w r. 1883 wyjechał do 
Ameryki, przybywając wprost do Buffalo, gdzie natychmiast zaczął 
pracować w swoim zawodzie. Umysł ruchliwy i przedsiębiorczy szyb-

Ob. Jan S. Królikowski. 

ko potrafił wyzyskać swe zdolności, zapoznać się z mieJscowymi 
stosunkami i wybić się na pierwszorzędnego przedsiębiorcę. Wpraw
dzie początkowo szło mu, cokolwiek oporem, ale energia ob. Królikow 
skiego pokon!!,la trudności napotykane na każdym kroku. Z roku na 
rok zakład ob. Królikowskiego zwiększał się i dzisfaj należy do naj
większych nie tylko na Polsce ale wogóle w Buffalo. 

Zajęty pracą, nieraz kilka chwil zaledwie mając wolnych, potra
fił ob. Królikowski wyzyskać je jeszcze w pracy dla drugich, dla ogó-
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lu. Lubiany i szczerze witany wszędzie, był i jest siłą dodatnią na ka
żdem polu organizacyjnem, a szacunek jakim go otaczają, zapewnia, 
że do czego ob. Królikowski przyłoży rękę, iść musi. 

Żywy i ruchliwy umysł ob. Królikowskiego już w pierwszych 
dniach swego pobytu w Buffalo, dopatrywał różne słabe strony orga
nizującej się dopiero osady polskiej. Był więc wszędzie, gdzie wyma
gała tego potrzeba,a sam założył towarzystwo malarzy i kilka innych. 

Do dzisiaj ob. Królikowski pracuje na tern polu, skupia i organi
zuje, chociaż miał kilka zawodów i włożona praca poszła na marne.,J e
dnakowoż nie zraża się tern ob. Królikowski i dalej zakasuje rękawy, 
rnajfJ,C nadzieję, że przecież z zabiPgÓw pozostanie jakaś korzyść. 

Interes ob. ~Jana S. Królikowskiego. 
Z towa.rzystw polskich ob. Królikowski jest członkiem Związku 

Narodowego Pol. należąc do grupy Rzemi~ślników i Przemysłowców 
Polskich, dalej członkiem Polskiego Koła Spiewackiego i innych. ,v trzecim roku swego pobytu w Buffalo, ob. Królikowski oże
nił się z Antoniną z domu Ledzińską i dochował się 2 synów i 3 córek. 

,v ostatnim roku ob. Królikowski przeprowadził się z pod N o. 136 
Person ul. na Broadway; do pięknego budynku pod No. 1327, gdzie 
otworzył pierwszorzędny na Polsce skład farb, lakierów tapet, linole
um, słowem wszystkiego, co wchodzi w zakres przedstępnego urzą
dzenia mieszkania. Przeciętnie zatrudnia ob. Królikowski od 15 do 25 
ludzi w porze letniej. Powyższa ilustracya przedstawia właśnie skład 
ob. Królikowskiego pod No. 1327 przy ul. Broadway. 
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,Józef W. Szelągowski. 

Drugim najstarszym interesem masarskim na Polsce jest ob, J6-
zefa Szelągowskiego pod Nor. 329 Lovejoy ul. Urodził się ob. Sze
lągowski w roku 1846 w Wąglowo w Wiel. Ks. Poznańskiem. W Eu
ropie po ukończeniu szk6ł obowiązkowych młodzieniec w6wczas, rzu
cił się do interesu. Był przedsiębiorcą ruchliwym, przerzucał się 
z zawodu do zawodu, a zawsze zrobił sporo grosza, bo nie żałował 
swych trud6w i sil. Jednakowoż umysł żywy interesował się Amery
ką, o kt6rej w6wczas cuda rozpowiadano. Mając sporo got6wki w 
ręku, gdyż do Buffalo przywi6zł ob. Szelągowski około 1,000 dolar6w, 
wybrał się . za ocean w roku 1882 i przybył najpierw do Texas, skąd 
po roku przeni6sł się do Buffalo. Pomimo tego, że ob. Szelągowski 
miał pieniądze ze sobą, jako ostrożny, a wytrawny przemysłowiec nie 
otworzył odrazu interesu na własną rękę, ale początkowo dla rozej
rzenia się i 'pmmania stosunk6w miejscowych, by nie straci(:, jak to się 
zdarzyło mu w Texas, gdzie kupiwszy 300 akr6w ziemi do sp6łki ze 
szwagrem wskutek klęsk elementarnych musiał ziemię porzucić, pra
c,,wał w r6żnych miejscach dla nabycia doświadczenia. Gdy się już 
należycie rozejrzał, dopiero w6wczas po kilku miesiącach założył 
przy Peckham ul. interes masarski, ale niebawem zakupił lotę przy 
Lovejoy, gdzie dzisiaj przebywa i wziął się do budowy własnego 
domu. Pilnowanie interesu, rzetelność i uczciwość pomogły ob. Sze
lągowskiemu, że gdy osada rość poczęła wraz z nią r6sł i jego interes. 
Dzisiaj ob. Szelągowski, więcej już uważa na siebie i mniej się oddaje 
interesowi. Okropne wypadki, jakie kilkakrotnie przeszedł, nadwą
tliły jego zdrowie. Przebył wojnę francusko-niemiecką, walczył pod 
Grovebotte, Champione, przebywał f01·sowne marsze przez· Szwajcaryę 
a pomimo tego przybył do Ameryki zdr6w: Tutaj prześladowały go 
wypadki, w kt6rych p6ł zdrowia stracił. Ożenił się ob. Szełągowski 
z Teklą z domu Nowicką w roku 1872. Obywatel poważny należy do 
najstarszych osadnik6w i przemyslowc6w polskich, a liczne miał dowo_ 
dy, że wog6le go szanowano i lubiano. 
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Antoni Szelągowski. 
Urodził się w Sławno w Wiei. Księstwie Poznańskiem 1873 r. 

Ukończywszy szkoły obowią,zkowe, jako czternastoletni chłopak sam 
jeden wybrał się do Ameryki, mając brata w Buffalo, g·dzie też przy
był w roku 1887. Po ośmiu latach pracy u swego brata, przy pomocy 
pana Plewackiego założył p. Szelągowski interes sam na siebie przy 
Broadway 1428. Umiąc sobie zjednać ludzi a interes masarski po
znawszy doskonale, szybko umiał p. Szelągowski dać sobie rady i nie
bawem też stanął na nogach. W parę też lat zakupił sobie dom, w któ
rym otworzy} interes i dzisiaj jest już jednym z poważnych obywateli. 

Sąsiedzi lubią go,gdyż jest otwartym i szczerym a pamiętają,c jak 
inni mu pomogli, sam chętnie spieszy z pomccl,! chugim. Ożeniwszy 

Interes ob. A. Szelągowskiego. 
się r. 1889, 9 maja z Maryanną, z domu Woźniak, dochował się p. 
Szelągowski jednego syna i dwóch córek. 

Wprawdzie począ,tki były ciężkie ale wytrwałość obojga państwa 
Szelągowskich przemogła wszystko. Dwukrotnie p. Szelągowski po
nosił straty, ale pomimo tego nie tracił nadziei. Z ostatkami grosza a
le zasobem energii założył interes magarski przy ul. Broadway po raz 
trzeci i teraz szczęście mu posłużyło. Pracował ze swą żoną, ciężko i u· 
porczywi"e, ale w końcu nie dał się i jak to mówią, powodzenie zmusił 
by mu towarzyszyło. 

Obecnie interes swój p. Szelągowski znacznie rozszerzył, prowa
dząc go na skalę hurtowną,. Szczególnie na swe doskonałe wyroby ma 
p. Szelą,gowski wielki zbyt w sąsiednich miejscowościach. 
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Stowarzyszenie Polskich Alumnów. 
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Stowarzyszenie Polskich AJu1nnów. 
W celu zapobieżenia wynarodowieniu młodzieży polskiej, która 

uko1fozyła szkoły publiczne, a należąc do rozrnaitych szkolnych i spo
łecznych stowarzyszeń amerykańskich, narażona jest na tern szybszą 
amer,ykanizacyę, założyło grono młodych,· ale dobrze myślących 
jednostek Stowarzyszenie Polskich Alumnów. W dniu 14-go marca, 
1904 r., komitet zwołał do ówczesne.i hali Fillmore, wszystkich wy
chowanków szkół publicznych, których przybyło 30. Na pierwszem 
posiedzeniu obrano zarząd i przyjęto główny zarys celów i dążeń Sto
warz.rszenia. Pomiędzy innemi uchwalono, że każdy Polak lub Pol
ka, który(a) ukończyl(a) szkolę publiczną, a jest dobrego charakteru i 
moralneg·o prowadzenia się, może być przyjętym[tą] w poczet człon
ków Stowarzyszenia. Studenci ze szkół handlowych do Stowarzy
szenia należeć nie mogą. 

Do ważn.rch zadań Stowarzyszenia na.leży podtrzymywanie i pod
niesienie oświaty w duchu narodowym polskim, przez urz[!dzenie pu
lJlicznych dysput, odczytów wieczornych, zebrań miesięcznych, przed
stawień teatralnych, obchodów narodowych, branie udziału we wszel
kich sprawach narodowych i krajowych, krzewienie zapału do nauki i 
pobudzanie do interesowania się ruchem naukowym. Pomimo paru
letniego zaledwie istnienia, Tow. Alumnów zdziałało już dużo i jako 

· jedyne tego rodzaju w Buffalo, skupiło w sobie wszystkie młode siły 
polskie, zapowiadające się na przyszłość jak najlepiej. Zakreślonych 

celów trzyma się Stowarzyszenie wiernie, czego dowodem, że brało 
udział we wszystkich uroczystościach narodowych, w,yróżniając się 

chwalebnie; podczas jubileuszu Związku urządziło rydwan, przedsta
wiający młodzież polską na obczyźnie - co robi i jakie ma przed so
bą zadanie. Stowarzyszenie uczciło jubileusz Wiei. ks. Swinarskie
go, brało udział przy poświęceniu Sokolni, poświęceniu Domu Pol
skiego i na Dom ten złożyło datek w sumie $25.00. Stowarzyszenie 
usilnie poparło projekt rozszerzenia uniwersytetu buffaloskiego. Pu
bliczne dysputy cieszyl,y się popularnością. Pominąwszy już to, że 

są one pouczające dla słuchaczy, wyrabiają one jeszcze u zapaśników 
słowa szybką orjentacyę, zdecydowanie, pewmł odwagę cywilną i 
ambicyę. Dysput publicznych urządziło Stowarzyszenie 4. 

W czasach ostatnich Stowarzyszenie widząc dodatnie rezultaty 
swej pracy, postanowiło urządzać od czasu do czasu kursa gramatyki 
polskiej i starać się o. zakładanie podobnych stowarzyszeń w innych 
osadach polskich, tak by kiedyś, chociaż na obcej ziemi wyszkolona 
młodzież polska, mog·la, połączona związkiem młodzieży, stanąć silną i 
zdrową u steru zadań społeczno-narodowych, jakie spadną na ich bar- " 
ki w spuściźnie po dotychczasowych d7iiałaczach. Z szeregów tej 
młodzieży w,yszło już kilku dzielnych obywateli, a nie ulega wątpli
wości, że i reszta będzie chlubą, Polonii, a zaszczyt przynięsie Stowa
rzyszeniu. 
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Powstanie Stowarzyszenia Alumn6w Polskich jes~ dowodem, że 
w naszej młodzieży chociaż· wychowane.i w stosunkach odmiennych. 
nie gasną zapał.v, ale goreją w duszach tym sam_ym blaskiem chęci 
dobrych, pracy, poświęcenia i służenia narodowi. Dlatego też tylko 
polecić można Stowarzyszenie za przykład t.vm, kt6r.vch ogarnęło 
pewne zniechęcenie, bo gdzie zapał, tam nadzieja i przyszłość lepsza 

Przedostatni zarząd składali: Max. Nowak, Prezes; panna 
J. Zawadzka, Vice-prezes; L. Rożan, Sekr. prot.; pttnna S. Pachu
cka, Sekr. fin.; S. J. Urbański, Kasyer. Ostatni Zarząd na rok 1907: 
Prezes A. Culkowski, Vice-prezes H. Fleming, Sekr. prot. panna Z. 
Zabawska, Sekr. fin. S. Pawłowski, Kasyer S. Urbański. 

-Do Stowarzyszenia Polskich Alumn6w należą z panien: Helena 
Bilska, Jadwiga O. Burz,yńska, Helena Fleming, Antonina Kowalow, 
Marta M. Mazurowska, Stanisława Pachucka, ,Jadwiga Burzyńska, 
Franciszka Koprucka, M. Pachucka, Wanda Pawłowska, Zofia Rabie
rzyńska, Wanda J. Kudlicka, Marya Nowacka, Eugenia Jabłońska, 
Prakseda Fronczak, Jadwiga Jędrasiak, Katarzyna E. Kaszybowska, 
Zofia Zabawska, Aniela Wasiewicz. 

Z pan6w: Mich. Nowakowski, J6zef Kieballa, Francis,.-;ek Hlum
ny, Zygmunt Stopiński, Bronisław Lipowicz, Leon Inda, Leon Ro
żan, Antoni Culkowski, Franciszek Mazurowski, Bronisfaw S. Li
netty, Zygmunt A. Nowicki, Max Nowak, Ant. Raszeja, Stan. Urbań
ski, Mik. Urbański, Franc. O. Schuenke, Feliks A. Osowski, J6zef 
Winiewicz, Ludwik Kadecki, Jan M. Frost. 

Józef Kamiński, 
,J e<lnym z pierwszo

rzędnych fryz,yer6w jest 
ob. J 6zef Kamiński, po
chodzący z Galicyi, 
gdzie pracował po pier
wszorzędnych zakładach 

tak krakowskich jak r6-
wnież w innych więk
szych miastach. Wysz
koliwszy się dobrze we 
swym zawodzie, prze
szedł także praktyczny 
kurs robienia perug, 
toaletowego fryzurona
nia, szminkowania twa
rzy i wszelkich charak
teryzacyi. Jest specyali
stą w :fasonowaniu bro
d,y jak r6wnież strzyże
nia wlos6w we wszel
kich układach. Do A
meryki przybył przed 

dwoma laty i po 8miu dniach pob,rtu otworzył zakład fryzyerski pod 
No. 906 Broadway, kt6ry do dzisiaj z powodzeniem prowadzi. 
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Alexander Szczukowski. 
Obywatel Alexander Szczukowski urodził się w miejscowości Lu

bowo w Kr6lestwie Polskiem, w roku 1871. Po ukończeniu szkól 
rozpoczął ucz,yć się zawodu krawieckiego i w celu wydoskonalenia się 
objechał wielkie miasta Kr6lestwa, pracując po pierwszorzędnych 
firmach. Doskonale poznanie zawodu, ochota do pracy, do rozpoz
nania szerszych horyzont6w świata, doświadczenia życia w różnych 
jego przejawach, pchnęły ob. Szczukowskiego do Ameryki. Był 
młody, zdr6w, pełen energii, nie obawiał się więc przeciwności i w 
roku 1887 ruszył do Ameryki, przybywając do Buffalo. 

Początkowo ob. Szczukowski pracował po firmach angielskich, 
gdzie ceniono jego pracę, jako dobreg·o fachowca. Po latach jednak 
doświadczenia, poznania stosunk6w amer,ykańskich, założył ob. Szczu
kowski w roku 1890 interes na własną rękę, spodziewając się poparcia 
od wsp6łrodak6w. Przypuszczenia nie zawiodły go, gdyż lata współ
życia. wsp6łpracy, dały sposobność szerszym kolom poznania ob. 
Szczukowskiego, kt6ry zawsze starał się rzetelnem postępowaniem 
zjednywać sobie nietylko dobre imię, ale także dobrych przyjaci6l. 
To też otwarcie interesu pod No. H Woltz avenue stało się dla ob. 
Szczukowskiego nową erą w jego życiu. 

Z roku na rok coraz bardziej powiększał się zakład krawiecki ob. 
Szczukowskiego wreszcie doszedł do rozmiar6w poważnej firmy fa
brycznej, gdyż przeciętnie pracowało w nim do 60 os6b, a w sezonach 
ruchliwszych jeszcze więcej. Nadmienić wypada, że wśr6d amerJ·· 
kan6w, dla kt6rych ob. Szczukowski największą część zam6wień wy
konywał, wyrobił sobie jak najlepsze imię sumiennego i zdolnego fa. 
brykanta. To też zawsze i wszędzie liczą się z nim amerykanie, wiedzą 
bowiem, że na energii nie zbywa mu, a umiejętnem postępowaniem 
zawsze on potrafi dopełnić reszty. 

R6wnież dużo swej energii poświęcił ob. Szczukowski sprawom 
społecznym, którym, stanąwszy na własnych silach, oddal się całą 
duszą. Jemu i jemu podobnym zawdzięczać tylko może osada, że 
stanął w niej przybytek ideałów narodowych, Dom Polski. Trudne 
warunki, niechęć lub małostkowość niekt6rych jednostek nie zmogły 
ob. Szczukowskiego i szedł on naprz6d z niezłomną wolą i zaparciem 
się nieraz samego siebie. Od samego początku wyłonienia się projektu 
budowy Domu, był ob. Szczukowski w komitecie, pracował, pomagał 
i radził. Brał też w pracach przygotowawczych, jak i podczas budo
wy największy udział w czynnościach, przez lat 4 był kasyerem Sto
warzyszenia Budowy Domu Polskiego, przez rok był przewodniczą
cym komitetu budowy, to też słusznie obrano go p6źniej prezesem za 
położone zasługi i starania. 

Zaledwie jednakowoż pomyślny wynik uwieńczył dzieło, ob. 
Szczukowski zajął się z tym samym zapałem, drugą rzeczą chwalebną, 
a mianowicie Polską Sp6łką, Akcyjną. Jak pierwej tak i tu znalazł 
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dzielne siły pomocnicze, kt6re gorliwie popierały wszelkie jego za
biegi. To też pierwsze tego rodzaju przedsiębiorstwo polskie także 
oblokło się w kształty realne a stowarzyszenie akcyonaryuszy wybrało 
prawie jednogłośnie ob. Szczukowskiego prezesem. Pod jego kierow
niczą, dłonią, Sp6łka rozwija się wspaniale, potężnieje z każdym mie
siącem, bo ob. Szczukowski oddął się jej całą, duszą, i cale swe doświad
czenie, umiejętność fachową, i zdolności wkłada w to przed::,iębiorstwo. 
Działalność sw~ zaznaczył ob. Szczukowski, także w innych organiza-

Prasownia krawiecka ob. A. Szczukowskiego. 

cyach, gdzie jest bardzo pożądaną, siłą,. Jest on członkiem Stowarzy
szenia Kupc6w i Przemy,łowc6w, jest członkiem Związku Nar- Pol., 
a także członkiem kasy chorych. Ożeniony w roku. 1892 z Antoniną 
z domu Nochowicz, dochował się ob. Szczukowski 5 c6rek i jednego 
syna Ludwika. 
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Model pomnika Kazimierza Puławskiego, 
w Washington, D. C. 

(Dłuta Kazimierza Chodzińskiego, Buffalo, N. Y.) 
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Parafia św. Wojciecha. 
W roku 1886, wskutek gwałtownych wstrząśnień społecznych 

w osadzie i wybuch6w niezadowolenia potężnego odłamu parafian św. 
Stanisława, powstała druga polska parafia w Buffalo, pod wezwaniem 
św. Wojciecha. Właściwie niezadowolenie to datowało się już. od pa
ru lat wstecz, jednakowoż fala namiętności utrzymywała się jeszcze 
w pewnych granicach r6"'.nowagi. 

O chwilach tych, w tenspos6b pisze Ks. Wacław Kruszkawswej 
Historyi Polskiej: Kiedy polscy wychodźcy poczęli gromadnie osie
dlać się w Buffalo, wtedy w r. 1882 ks. Pitass począł budować wielki 
kamienny kości6ł o 2 piętrach, g6rnem i dolnem, aby przez r6wno
cześnie odprawione u g6ry i na dole nabożeństwa, podw6jnie m6gł 
utrzymać jak najwiękr,zą liczbę ludu w swej parafii. Część jednak lu
du pragnęła drugiego kościoła na gwałt. Lecz wszelkie. usiłowania 
w tym względzie rozbijały się o twardy op6r ks. Pitassa. I wtedy to 
już rozpoczęły się preludye czyli przJrgrywki do p6źniejszej tragiko
medyi niezależnego kościoła. 

Popularny i wpływowy ks. Chowaniec (umarł śmiercią gwałtow
ną w Baltimore, Md. r. 1893), naówczas asystent ks. Pitassa, pora
dził był ludziom budowaµ kości6ł bez pytania się biskupa na rogu ulic 
Broadway i Beck, gdzie dzisiaj ~iegrist. Uczynili to Polacy. 
A kiedy już drewniany kości6łek był pod dachem, wtedy za namową 
niemieckiego ks. Heiter'a udali się z prośbą do biskupa Ryan'a, aby 
im dał kapłana, oddając biskupowi „deed" czyli tytuł własności pod 
warunkiem, że dostaną prol:ioszcza. Ks. Biskup, jak zwykle, udał się 
do ks. Pitassa, a ten podał mu takf,t radę: niech k;;. Biskup przyjmie 
ich „deed," wężmie ichproperty i kości6ł na siebie, a potem im zam
knie ten kościół! Tak się też stało. Gdy Polacy w największem zau
faniu byli, że dostaną księdza, oddali kościół biskupowi; zaraz na 
drugi dzień ks. biskup zakazał dalszej budowy, zamknął im kości6ł, 
kt6ry wprawdzie był już pod dachem, ale nie miał jeszcze okien wsta
wionych. Potem przypadek zrządził, że zerwała się gwałtowna burza 
w powietrzu, a'że kościół nie miał okien wprawionych, szalony wi
cher przez otwory wpadając do wnętrza, wywrócił kości6ł i zniszczył 
go. Niebo zdawało się sprzyjać za1,niarom kś. Pitassa. 

Lud tymczasem do najwyższego stopnia rozgoryczony, za pośred
nictwem sławnego „obieży świata" ks. Klawitra udaje się wprost do 
Rzymu, skąd od Propagandy wreszcie otrzymuje przych~lną odpo
wiedź i uzyskuje pozwolenie do założenia drugiej parafii polskiej w 
Buffalq. Wtedy dopiero ks. biskup Ryan, pod naciskiem propagandy, 
naznac~-a w Buffalo drugiego polskiego proboszcza w qsobie ks. Kla
witra, · we wrześniu r. ,1886, kt6ry p,ozostał na tern stanowisku aż do 
początku r. 1890. 

Oto począteki geneza założenia parafii św. Wojciecha, jak nam 
opowiadał jęden z księży buffaloskich. 
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Wielebny ks. Tomasz Flaczek. 
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Staraniem ks.' Klawitra stanął niebawem nowy kości6l pod wez
waniem św. Wojciecha, na rogu ulicy Stanislaus i Rother avenue i 
druga parafia polska w Buffalo ukonstytuowała się na dobrym grun
cie. Na p6łnoc od ulicy św. Stanisława. - czytamy w buffaloskiej 
,,Ojczyźnie" pod datą 9-go września r. 1886 - ,,z frontem 194 st6p, 
400 st6p od ulicy Sobieskiego i 400 st6p od ulicy Kościuszki, jest po
wierzchnia ziemi obejmująca razem 27 lot, kt6re nowa parafia otrzy
muje w zamian za kupioną, realność na Sy{)amore ulicy. Na gruncie 
tym stanie nowy kości6l. Kopanie :fundament6w pod prowizoryczny 
ko~ci6l i szkolę rozpoczęło się we wtorek 8-go września ... '' 

M6wią. że ks. Pitass ciągle prześladował ks. Klawitra, jak i jego 
następc6w (księży: Możejewskiego, Leksa, Zaręcznego,) w tej parafii; 
a prześladował ich dlatego tylko, że ta parafia po~stala wbrew życze
niu ks. Pitassa, a więc rr.ścil l'ię na jej proboszczach, Ile w tern praw
dy, nie wiemy- Wiemy tylko, że proboszczowie parafii św. W ojcie
cha, były to po większej części „Personae Ingratae" (osoby niemiłe) 
ks. Pitassowi. 

Kości6ł wybudowany za ks. Klawitra, spalił się w r. 1889. Ogień 
powstał w niewyjaśniony dotychczas i bardzo podejrzany spos6b. Kla
witer wielce plątał się w opowiadaniach o przyczynie powstania ognia. 
Faktem jest - pisze p. St. Slisz - że opr6cz zabezpieczenia w jed
nem towarzystwie asekuracyjnem, które polisę wystawiło na imię 6w
czesnego biskupa Ryana, kości6l był zabezpieczony w drugiem towa
rzystwie bez wiedzy ks, biskupa, na imię ks. Klawitra. 

Ten ostatni, po spaleniu kościoła otrzymał od owego Towarzys
twa sl\mę $6.00Qj dopiero zagrozony Cprocesein przez ks. biskupa, 
zwrócił pieniądze. W czasi& swego duszpasterzowania w parafii św. 
Wojciecha, prowad~iłJqndu~zam,i par0-fialnemi prawdziwie tatarską 
gospodarkę. Za)fad;tłzaparafiafuepieniądze parki, stawy, budował 
karczmy itp. ~a~o11iec zmuszony. b,vlop~ścięparafrę. Opuścił ją, w r. 
1890 ciałem, lecz ducltjlilt9 ciągle'- je)3zcze pokut.owal.w tetparafii, aż 
wreszcie w r. 1895wl~~l~i~zile:fn"ąpąrafię·.' Gdzfakofwiek ks. Kla
witer był, pozo.stawifwpr;3/Wi~i~ .• sm.utną pamięć, ale r6wnocześnie też 
wszędzie liczył zwolenników,· gdyż11mial szafowµ,f slodkiemi słówka-
mi, a przytem nie żałował także htdziomiwó,dki i pi wa. . .. , . 

Opuszczoną przez ks. Klawitra parafię :óbją,lśławny, ;fwobrody 
kapłan i gorliwy misyonarz, ks. Marcin Możejevvski, (zmarł w r. 1899 
w Two Rivers, Wis.) i rozpoczął w r. 1890 budowę nowej, wspaniałej 
świątyni, którą, dopiero jego następca ks. Antoni Lex wykończył. Po 
ks. Leksie rządził parafią ks. Wiktor Za1,:ęczny, kt6ry już w r. 189& 
zmuszony był Buffalo opuścić. Była to persona ingrata u ks: Pitassa. 
Dnia 10-go marca w r. 1895 ostatecznie objął tę parafię ziomek ks„ Pi
tassa, ks: Tomasz Flaczek, który stal· się okazyą, lecz nie przyczyną,· 
powstania ni~zaletnego kościoła. 

Pomimo tego, że ks. Klawitra nie było w Buffalo, kopał on dołki 
pbd wszystkiń.1i swymi następcami, pisywał listy do swych przyjaciół 



i namawiał ich do wywołania zaburzeń. W tern dziele burzenia dopo
magali mu wiernie ludzie źli, oraz uprzedzeni do ks. Pitassa. Już 
dawniej w tej parafii kilkakrotnie powstawał.V zaburzenia i policya 
musiała je dopiero uśmierzać. W roku zaś 1895, po przybyciu księdza 
Flaczka (post hoc, sed non propter hoc), wybuchły na wielką, skalę. 
Doszło do tego, że ks. Flaczek był zmuszony opuścić parafię, gdyż bu
rzyciele grozili mu pobiciem, a nawet i śmiercią, i szukać gościnności 
w są,siedniej parafii św. Stanisława B. M. dnia 13 maja 1895 r. Tutaj 
mieszkał przez parę miesięcy i odprawiał nabożeństwo dla wiernych 

Kościół św. Wo,iciecha B. i M. 

sobie parafian św. Wojciecha. A dopiero, gdy burzyciele odłą,czyli 
się i zorganizowali niezależną, parafię, pod wodzą, ks. A. Klawitra, 
kt6ry na ich wezwanie z największą, gotowością, przybył do Buffalo, 
wtedy i ks. Flaczek powr6cił znowu do parafii św Wojciecha, a sku
piwszy około siebie.pozostałych mu wiernych parafian 27-go lipca w 
r. 1895, zaczą,ł pracę nad wskrzeszeniem podupadłej parafii i do, dziś 
dnia z wielkim skutkiem w niej pracuje. 
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Parafia św. Wojciecha, pomimo oderwania się niezależnych, po
siarla murowany kościół, wspaniały, najokazalszy i najobszerniejszy, 
kościół polski w Buffalo w stylu bazylikowym, o kopule i dwóch wie
żach, nadto nową iście królewską plebanię i osobny gmach szkolny je
den z największych w Buffalo. 

Nim jednak przystąpimy do szczegółów, musimy zatrzyma<~ się 

cokolwiek pizy osobie sympatycznego Wiel. ks. Tomasza Flaczka, 
któremu parafia św. Wojciecha zawdzięcza właściwy rozwój i świetny 
stan mają,tku kościelnego. 

Ks. Tomasz Flaczek, urodził się w Rozbarku przy Bytomiu,blisko 
Piekar na Ślązku. Studyował najpierw w Bytomiu, później w Raci
borzu; studya teologiczne ukończył w r. 1890 w Louwain w Belgii; 
wyświęcony 29-go czerwca tegoż roku. 

Tego samego roku 23-go września, przybył Ks. T. Flaczek do 
Ameryki, osiadafac w Buffalo, gdzie był asystentem w parafii św. 

Stanisława do listopada 1892 roku, poczem objąJ parafię św. Jana 
Kantego. Objąwszy probostwo, natychmiast wszystkie swe siły młode 
poświęcił ks. Flaczek pracy około upiększenia kościoła i powiększe
nia majątku parafialnego a pr~cował tak szczerze, że w krótkim cza
sie sprawił do kościoła ławki, ołtarze, dzwony, wybudował plebanię, 
piękną szkołę, wreszcie dokupiłdwie loty, jedną próżną, dmgą}abu
dowaną. Założył także dwa towarzystwa kościelne. 

Jednakowoż swą nadzwyczaj owocną działalność, jako ~bardzo 
zdolny administrator rozwinął Wiel. ks. Flaczek, gdy objął z dniem 
10-go marca 1895 roku parafię św. Wojciecha, wprost do tego zmu
szony. 

Gdy przeszły chwile nieporozumień, pod kierownicz_ą dłonią ks. 
Flaczka parafia św. Wojciecha w coraz piękniejszą i okazalszą przy
bierać się zaczęła szatę. Już w trzeeim roku bo w r. 1898 dotychcza
sowy zwykły tynk murarski okryto pięknem malowidłem, co razem z 
ławkami kosztowało do 3 tysięcy dolarów. 

W latach 1901-1902 stanęła piękna plebania za sumę 20 tysięcy 

dolarów. Równocześnie zakupił Wiel. ks. Flaczek szereg ornatów, 
· kap, chorągwi itp. Do najważniejszych jednakowoż dzieł ks. Flaczka, 
należy wzniesienie przepięknej szkoły parafialnej, która może być 
wzorem dla każdej narodowości, · gdyż nie pominięto przy buoowi& ni
czego, co tylko czyniło gmach praktycznym i hygienicznym. Budowę 
szkoły rozpoczęto w maju 1905 roku, poświęcono natomiast i oddano 
do użytku 2-go września 1906 r. 

Potężny, budowany ogniotrwałe gmach szkoły św. Wojciecha, 
obejmuje w prawem skrzydle klasztor Sióstr Felicyanek, które w licz
bie 14 udzielają nauki 937 dzieciom, płci obojga. Klasztor połączany 
jest ze szkołą tylko jednym kurytarzem. 

Budynek szkolny wraz z wewnętrznem urzą,dzeniem kosztował 90 
tysięcy dolarów, ale też jest wzorową instytucyą wychowawczą. Już 

samo wewnętrzne urzą,dzenie oddziaływuje dodatnio na dziecko, zmu
sza je do powagi i skupienia myśli. Ściany ozdobione obrazami, po-
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dlogi wysłane korkowym karpetem. W każdej klasie 2 ściany wyloio
ne są, łupkiem, który służy jako tablica, szerokości 4 stóp. Każdy u
czeń ma oddzielną, lawkę. Cały budynek ogrzewany jest parą, i mieści 
18 klas, z czego 8 na dole, 8 na pierwszem piętrze, na drugiem zaś pię
trze mieszczą, się dwie klasy i piękna hala parafialna. 

W basemencie są, trzy kla,,,y, przeznaczone na posiedzenia dla to
warzystw, jedna klasa dla chóru, mieszkanie dla kościelnego, obszerny 
pokój ogrzewany w zimie dla dzieci, które dalej mieszkając, nie mogą, 
udać się do domu w porze południowej, wreszcie składy węgla i kotły 
do ogrzewania budynku. Miejsca ustępowe połączone są, krytym 
krużgankiem, tak, że dziecko bez okrycia może wyjść ze sali. Cały 
budynek jest ogniotrwały, gd,rż nawet podłogi wyłożone .5ą, konkre-

Szkoła parafialna św. WoJcieclla B. i :M. 
tern. W r. 1902, obszerną, realnoś,~ parafialną otoczył ks. Flaczek 
pięknym żelaznym płotem, wydając na to, co dzisiaj kosztowałoby pa
rę tysięcy, zaledwie 2.500 dolarów. 

Wnętrze kościoła także ogromnie się zmieniło. Już poprzednio 
nadmieniliśmy, że Wiei. ks. Flaczek odmalował kościół., sprawił ław

ki, ornaty, kapy, chorągwie itd., ale prócz tego urządził po stronie 
lekcyi piękną, kaplicę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, kosztem 3 
tysięcy dolarów, odmalował ołtarze i przesunął je w widoczniejsze 
miejsca, krużganki wysłał korkowym karpetem, zakupił nowe obrazy, 
stacye za sumę 2 tysięcy dolarów itd. 
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Gdy w r. 1897 parafia obchodzila.900 letnią, rocznicę śmierci św. 
Wojciecha, przed głównym ołtarzem utwierdzono napis gazowy na 
cześ6 św. Wojciecha i datę jego męczeństwa. W roku 1896, Wiel. ks. 
Flaczek zaprowadził w swym kościele Apostolstwo Modlitwy, które 
przeniosło się później do innych polskich Ęościołów. 

W zarysie zaledwie podany opis działalności Wiel. b. Flaczka 
już imponuje każdemu, kto wie, jakie trudności napotyka6 musi każ
dy ksiądz organizator, a zwłas.z,cza ĘS. Flaczek, którego losy rzuciły 
na toń najbardziej rozhukanych namiętności ludzkich. 

Z wytrwałością jednak godną, podziwu, przetrwa} na swem stano
wisku i pracował jak nie wielu, czem podbił sobie umysły i w śród 
swych parafian zdobył najwyższy sza~~nek.i po~ażanie. · 

Za czasów rektorstwa ks. Flaczka, asystęntami w jego parafii by
li: Ks. Ignacy Kleina, ks. Teofil Semełką,;[~,~- Andrzej Garstka, ks. 
Ludwik Leichert, ks. Leonard Stein, ks. Antoni Majewski, a obecnie 
są, ks. Stanisław Bubacz i ks. Mieczysław Tymek. 

W parafii są, następujące towarzystwa: sw. Wojciecha, Ułanów 
pod opieką Matki Boskiej Częstochowskiej, Podwyższenia św. Krzy
ża, Najsłodszego Serca Jezus, Najsłodszego Serca ]Vfapyi Panny Nieu
stającej Pomocy, św. Józefa, św. Stanisława i Towarzystwo Różań-
cowe Niewiast. ·· 

Wiei. ks. Stanisław Konstanty Bubacz. 
Wyższe instytuty polskie jak seminaryum polskie w Detroit i ko

legium św. Stanisława w Chicago, przyspoży}y już cały szereg dziel
nych szermierzów ępołecznych Polonii Amerykalskiej, którzy naj
lepiej rozumią kierunek, jakim iś6 wypada, by zachowa6 to co nasze i 
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święte a pomimo tego nru sprzeniewierzyć się zasadom społeczeństwa 
amerykańskiego. Jednym z wychowanków kolegium św. Stanisława w 
Chicago jest ks. Stanisław Konstanty Bubacz, urodzony w Blossborg 
Pa. w r. 1881 z rodziców Andrzeja i Maryi Bubacz. Po ukończeniu 
szkoły parafialnej ks. Bubacz odbył stud.va wstępne w Kolegium św. 
Stanisława O. O. Zmartwychwstańców w Chicago, a teologię w Roche
ster, N. Y. Wyświęcony w r. 1905 - 10 czerwca, obją,l pierwszą, posa
dę- w Black Rock, gdzie w nieobecności miejscowego proboszcza za
stępował go przez kilka miesięcy i w tym czasie zaloż.vł towarzystwo 

Wielebny ks. Stanisław Bubacz. 

chłopców św. Stanisława Kostki. Głównie oddawał się ks. Bubacz 
szkole, zwracaj!!c baczną, uwagę na wychowanie młodego pokolenia i 
dokładają,c starań, by wyrosło ono na prawych a dzielnych w przyszło
ści obywateli. Opuściwszy Black Rock, obją,ł ks. Bubacz asystenturę w 
parafii św. Wojciecha B. i M. w 'Buffalo, gdzie z wrodzoną, sobie gor
liwością spełnia swe funkcye, żywo przytem interesuj~c się sprawami 
społecznemi, w których od czasu do czasu poważny głos zabiera. 
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Wiei. Ks. Mieczysław Tymek. 
W ostatnich latach wyszedł ze szkół polskich w Stanach Zjednoczo 

nych cały szereg młodych i zdolnych księży polskich, którzy wycho
wawszy się w otoczeniu podlegającem nowym prądom społecznym nie 
zawiodą zaufania jakie lud w nich pokłada i podniosą sztandar polsko
ści na należne mu wyżyny. Do szeregu tych należy Ks. Paweł Mie
czysław Tymek, urodzony w Berea O. r. 1883. Po szkole parafialnej 
ks. Tymek ukończył studya klasyczne i filozoficzne w Seminaryum 
polskiem w Detroit, poczem był jeszcze na teologii w Allegany, N. Y. 

Wyświęcony 25 maja 1907 r. przez biskupa Coltona w Buffalo pry
micye odprawił w parafii św. Wojciecha, w Berea, O. i objął pierw
szą asystenturę w parafii św. Wojciecha, w Buffalo~ N. Y. gdzie do 
niedawna spełniał gorliwie obowiązki kapłańskie. Ks. Tymek jest 
nie tylko dzielnym kapłanem, ale także dobrym polakiem,chociażzro
dzonym na ziemi amerykanskiej. Ostatnio ks. T,vmek obją,ł asystentu
rę przy parafii św. Barbary w West Seneca, N. Y. 
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Chór parafialny św. Wojciecha B. i M. 
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Chór parafialny św. Wojciecha B. i M 
w Buffalo, N. Y. 

Chór parafialny ś~. Wojciecha, B. i M. w Buffalo, N. Y. należy 
pod obecną,. batutą,. uzdolnionego organisty 9_l>. Grabowskiego do jed
nych z najlepszych w Jyecezyi buffaloskiej. : 

Do chóru tego należy przeszło 60 śplęwaków, rekrutują_.cych się 
przeważnie ze śpiewaków uprawiają_.cych · pieśni narodowe w Kółku 
Chopina. Chór ten odbywa prób.V 3 razy w tygodniu, aby wykonywać 
pieśni podług przepisów kościelnych o ile możności jak najlepiej. -

.. Repertuar chóru jest bogato zaopatrzony w nuty autorów pieśni koś
cielnych do wszelkich uroczystośd :_:_tak samo chór ćwiczy się w odda
niu pieśni polskich - narodo~ych i występuje ze śpiewami podczas 
obchodów i innych popisów publicznych. 

Do solistów tegoż chóru należ!!, jako basy: St. Kujawa i Teofil 
Kujawa itd: jako tenor J-Szef Siudziński itd: jako sopran panna Unia
towska itd: jako alt pani Józefą Kujawa, panna Hełminiak itd. 

OTO LISTA. CZŁONKÓW. 

1 St. Kujawa; 2 T. Kujawa; 3 J. Siudziński; 4 B. Radka; 5 p. 
Kolczyński; 6 J. Nadolny; 7 M. Górski; 8 J. Nadolny; 9 p. Dit

. mer; 10 p. Bojanek; 11 T. Górski; 12 St. Nadolny; 13 W. Wodziń
ski; 14 p. Kruzicki; 15 M. Bilicki; 16 p. Daniszewski; 17 J. Ło
pion; 18 S. Banasiak; 19 J. Banasiak. 

Panny: 1 Uniatowska; 2 K. Kowal~ka; 3 A. Kowalska; 4 A. 
Szmigiel; 5 A. Radka; 6 A. Nadolna; 7 J. Strzelczyk; 8 M. Siu 
dzińska; 9 A. Antczak; 10 E. Laskowska; 11 S. Kasprzak 12 S. Za 
chrnyc: 18 S. Gurzyńska; 14 J. Kujawa; 15 Hełminiak; 16 T. Hel; 
17 K. Trzecka; 13 J. Piekut; 19 M. Kaźmierczak; 20 P. Pawlewska; 
21 M. Matuszewska; 22 J. Siuda; 23 A. Kalkiewicz; 24 M. Grabow
ska. 
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Wacław Grabowski-
Do zdolniejszych organistów i profesorów muzyki, należy w pierw

szym rzędzie ob. Wacław Grabowski, organista przy parafii św. W oj
ciecha, B. i M., w Buffalo, N. Y. Ob. Wacław Grabowski urodził 
się w Warszawie w r. 1881, z rodziców Zygmunta i Heleny z Kuplic
kich Grabowskich. Po ukończeniu szkoły wydziałowej, został odda
ny na studya do szkoły organistów w Przasnyszu w gub. Płockiej, 
gdzie przebył przez lat trzy. Maj1tc zamiłowanie do gry na fortepianie, 
organach i innych instrumentach, wst{!pił na dalsze studya do wyższej 
szkoły muzycznej w Warszawie, do tak zwanego Towarzystwa Mu
zycznego, gdzie kształcił się na koszt rodziców przez 3 lata. Samo
dzielni! posadę obj~ł po swoim profesorze przy farze w Przasnyszu, u 
księdza prałata Czaplińskiego. Wiedziony tęsknot1t za rodzicami, 
którzy od 5 lat przed nim znajdowali się w Ameryce, wyjechał z wizy
t{! do nich, lecz wizyta ta zamieniła się w stały pobyt, gdy ob. Gra
bowski po dwutygodniowym pobycie w Detroit, otrzymał posadę orga
nisty i nauczyciela w Sheboygan, Mich. Następnie obj1tł zastępstwo 
organisty w parafii św. Wojciecha B. i M. w Detroit, sk{!d został za
angażowany do Buffalo na organistę przy parafii św. Wojciecha B. i 
M., na którym to stanowisku do obecnej chwili pozostaje. Ożeniony 
24 paźdz. 1906 r. w Detroit, z Maryąc, z domu Murawskich, dochowa
się córy Helenki. 
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Albert Banaś z rodziną. 
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Al bert J Banas~ 
Jednym z najstarszych obywateli w Buffalo, jest p. Albert Banas, 

znany biznesista i handlowiec prowadzący od całego szeregu lat interes 
w Buffalo. U rodził się ob. Albert Banas w Wiśniowej powiat .Jasło w 
Galicyi, roku 1854. Ukończywszy szkoły obowiązkowe, już w 9tym 
roku życia . poszedł młody Bar.as między ludzi, pracując na kawa
łek chleba i zapoznając się z życiem. Tak młodo rozpoczynając życie 
na samego siebie, nie żałuje tego ob. illanas, gdyż poznał je we wszyst
kich przejawach, a jeżeli gorzkie i ciężkie przechodził chwile, to wy
szło na jego korzyść, gdyż umie dziś szanować pracę i umie ocenić za
sługi. Pr6cz tego natura silna, zdrowa i energiczna potrafiła łamać 

Gospoda ob .. A. Banaś 

przeszkody i obywatel Banąs przechodził przez trudy i znoje z nową 
zachętą i jeszcze większą zaciętością. Wzięty do wojska odsłużył służ
bę w 57 pułku piechoty, przebywając rok we Wiedniu, rok w Opawie 
na Śląz;ku i rok w Oświęcimie. Pobyt w Austryi i mieście handlowem 
jak Opawa, dały sposobność ob. Banasowi poznańia szerszych horyzon 
t6w, przyglądnięcia się nie jednemu, co było dla niego nauką i wska
z6wką na przyszłość. Jeszcze w Galicyi będąc, wędrując z miasta do 
miasta, nabierał ob. Banas chęci rzucenia się w świat szeroki i spr6bo
wania swych sił wśr6d obcych. Po wojsku ochota ta wzmogła się u 
niego tak dalece, że usiedzieć już nie m6gł na miejscu. W Oświęcimiu 
skupia się ruch wychodźczy do Ameryki, o kt6rej się ob. Banas 
wiele nasłuchal,postanowił więc ją poznać,bo był zdr6w, silny i ochot
ny do pracy. Nie pomogło że ob. Banas poznał w Oświęcimiu nadobną 
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Ob. Albert J. Banaś. 
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Rozalię, z domu Kawa, z kt6rą się po kilku miesiącach ożenił. Chęć 
wyjazdu przemogła i ob.Banas w roku 1881-lgo maja znalazł się już w 
New Yorku, pozostawiając swą młodą żonę w starym kraju. Z New 
Yorku przybył ob. Banas wprost do Buffalo, gdzie natychmiast otrzy
mał pracę dobrze płatną, tak że w 6 miesięcy już m6gł żonę sprowa
dzić do Ameryki. P6 ośmiu latach pracy w r6żnych zawodach, po roz
maitych fabrykach i zakładach, założył ob. Banas interes na wlasnf! rę 
kę, otwierają,c salun na Bristol i Smith ul. gdzie do dzisiaj go z powo
dzeniem prowadzi, potrafi{!c w okolicy mieszanej, zamieszkałej przez 
niemc6w, polak6w, i ajrysz6w wyrobić sobie imię dobrego i stateczne
go biznesisty. Rojno też i tłumnie w jego salunie, bo gospodarz uprzej 
my, gościnny i napoje pierwszej klasy. 

W młodszych latach ob. Banas pracował w towarzystwach a nawet 
był jednym z założycieli grupy zwią,zkowej jednakowoż stosunki tak się 
ułożyły,że chociaż był założycielem,członkiem Zwią,zku nie został.Jako 
byznesista ob. Banas wyrobił sobie wpływ i znaczenie, kt6rego używał 
w dobrych sprawach a także w polityce wardowej był wybitnym cho
ciaż skromnym i cichym działaczem. To też w są,siedztwie wyrobił so
bie szacunek i poważanie. 

Z biegiem lat dochował się ob. Banas 14 dzieci z czego 2 umarło 
a 6 syn6w i 6 c6rek cieszy się najlepszem zdrowiem, rosnf!C na pożytek 
społeczeństwu. Najstarszy Teofil ukończywszy szkołę parafotlną, św. 
Stanisława, chodził do High School (szkoła wyższa) p6źniej ukoń<'zył 
akademię handlową, (Business College). Po wystą,pieniu pro.vadził przez 
pewien czas założoną, przez ojca butelkownię piwa a obecnie prowadzi 
salun w Tonawandzie. Młodszy Felix ukończywszy szkolę wyższą za
stępuje ojca w interesie. Reszta: Maryanna,Rozalia,Andrzej,Franciszek 
Anna, Antonina, Marta, Helena, Albert, i Rajman są, przy ojcu, a z 
tych Andrzej był w seminaryum polskiem w Detroit. 

W roku 1898 w październiku ob. Banas wstą,pil do sp6łki z ob. 
Gołębiewskim, kt6ry w Tonawandzie zakupił browar. By interes ten 
rozwiną,ć na wielką, skalę, ob. Banas sprzedał swe realności w Buffa
lo i przeni6sł się do Tona wandy, gdzie zakupił piękny ogr6d w kt6rym 
założył salun, jednakowoż w kr6tkim czasie Gołębiewski umarł, wo
bec czego ob. Barnls ponownie przeni6sl się do Buffalo, gdzie na daw
nem miejscu ponownie zaczą,ł interes, kt6r.Y do dzisiaj prowadzi. Ogr6d 
i dom w Tona wandzie jest nadal jego własnością, a piękny park jest do
skonałem miejscem na wycieczki i pikniki, tern bardziej, że gosp·oda w 
parku zaopatrzona we wszelkie napoje i przekf!ski . 

.,..,,...,..,...,.._,...,...,...,...,..,...,.,_....,...,._..,...,...,__.._~~ ... - --~w....., __ ........., 
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Dom A. Banasia w Tona wanda. N. Y. 
położony w pięknym parku. 
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Jerzy Zaborowski. 
Dawno osiadłym obywatelem amerykańskim jest ob. J erz.v Zabo

rowski, gdyż od lat 21 znajduje się na ziemi Washingtona. Urodzo
ny w Lubowie w Kr6lestwie Polskiem r. 1872, przybył do Ameryki 
w r. 1886, osiadają,c w Buffalo, gdzie pocz!!tkowo pracował w r6żnych 
zakładach, p6źniej w r. 1896 założył na własną, rękę salun p. n. 1058 
Broadway, ską;d po 7 latach przeni6sł się p. n. 1066 Broadway, a 
wreszcie po 4 latach prowadzenia interesu przy Broadway, przeni6sł 
się na ul. Sycamore, do swego własnego domu pod nr. 1105, gdzie 

Ob. Jerzy Zaborowski z żoną. 

do dzisiaj interes z powodzeniem prowadzi. Umiejętnem postępowa

niem z ludźmi, zdołał sobie wyrobić dobre imię i liczną, kliente
lę, tak że dzisiaj jest poważnym obywatelem. Ożeniwszy się w r. 1894 
z Wiktoryą, z domu Pasterską,, dochował się 4 syn6w i 3 c6rek. Pani 
Zaborowska jest znana w kołach buffaloskich ze swej działalności na 
niwie narodowej. Jest pracowit!},, i energiczną, członkiną, Tow. Polek 
Wanda i członkinią, w raz z mężem Zwią,zku Nar. Pol., należ!}_.c do 
grupy nr. 38. W towarzystwie „Wanda" była p. Zaborowska rewi
zor kl}_. kasy, a do dzisiaj jest_jedn!}_. z najużyteczniejszych członkiń. 
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Andrzej Kraska 
Do szeregu ludzi, kt6rzy własną pracą wybili się i chociaż w trud

nych warunkach pracą niestrudzoną potrafili zdoby(~ niezależne a 
wpływowe stanowisko, należy ob . .Andrzej Kraska. Urodził się w Dą
browie, w Wiei. Księstwię Poznańskiem, roku 1869, przybył do .Ame
ryki w r. 1883 wraz z rodzicami, osiadając w Nanticoke, gdzie przez 
lat 6 przebył. W r. 1889 przybył do Buffalo, gdzie pracował w r6ż
nych zawodach, poczem zaoszczędziwszy sobie pieniędzy, założył na 
własną rękę salun i zakład butelkowania piwa na narożniku Mills i 
Stanislaus ul., gdzie do dzisiejszego dnia interes z powodzeziem pro
wadzi. Pomimo konkurencyi ob. Kraska umiał interes wyrobić, nie 
zrażał się przeciwnościami i ciągle szedł naprz6d, zawdzięczając to te
mu, że miał licznych przyjaci6l, i;e umiał sobie zjednać swych odbior
c6w umiejętnem postępowaniem i taktem. Dlatego też w parę lat do-

Interes ob. A. Kraski. 

robił się mająteczku i dzisiaj jest poważnym obywatelem. Piwo butel
kowane w jego zakładzie rozchodzi się po calem mieście, a firma .A. 
W. K. na butelkach znana jest niemal w calem mieście. 

Pr6cz zakładu butelkowania ob Kraska prowadzi także salun 
z niezmiennem po,wodzeniem. W ostatnich czasach ob. Kraska ca y 
dom przebudował, salun urządził według wszelkich wymog6w, a z ty
łu dobudował nie tylko wzorową butelkownię, ale i dom mieszkalny. 
Dzisiaj całość przedstawia się lepiej niż w czasach, gdy powyższa foto
grafia byia zdjęta, 

Ożeniwszy się w r. 1892 z .Anną z dornu Kuczmarską, dochował 
się ob. Kraska 3 syn6w i 2 c6rek. 

Z towarzystw polskich ob. Kraska jest członkiem Unii Polskiej, 
należ~c do nr. 28 i członkiem Tow. św. Jak6ba w parafii Przemienie
nia Pańskiego. 
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Wiktorya Brylska. 
Do najstarszych obywatelek polskich w Buffalo należy pani Wik

. torya Brylska, znana obywatelka tak w kołach towarzyskich jak i han
dlowych, gdyż do dzisiaj zajmuje się pani Brylska kupiectwem. 

Urodzona w Obornikach, w Wielkiem Księstwie Poznańskiem, 
przybyła do Ameryki w r. 1871 wraz z mężem Kazimierzem i trojgiem 
dzieci. Za męż wyszła pani Brylska w Obornikach w r. 1866. Męż jej 

S. p. Kazimierz Brylski. 
Kazimierz, był w kraju listonoszem, p6źniej wyjechał do Ameryki, 
służył we wojsku amerykańskiej armii p6łnocnej, walczl!,C podczas re
wolucyi w r. 1863. Znużony jednak wojnę, powr6cił do Europy i pow-:: 
t6rnie wyjechał do Ameryki, ale już z rodzin!ł,, · 

Przybywszy do Ameryki, osiedliła się p. Brylaka wraz z mężem 
pocz4tkowo w St.Louis, p6źniej podr6żuj!ł,c z miasta do miasta, zwie
dziwszy kęs Ameryki, osiadła w Buffalo, gdzie już od lat 30 przebywa. 
W parę lat ob. Brylski założył grosernię, a po niejakim czasie pani Bryl-
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ska drugi interes, przeniesiony p6źniej na markiet, kt6ry do dzisiaj 
od lat 26 bez przerwy prowadzi. Obywatelka zacna i poważna, do dzi
siaj cieszy sill, sympaty!l, og6ln!l,, jest lubiani! i szanowan!l, przez szero
kie koła obywatelskie. Jako matka, jest ooywatelka Brylska r6wnież 
zacni! matron!!. Wychowała syn6w, kt6rzy zaci!l,gli się na wz6r ojca w 
służbę wojskowi!, jednakowoż Pan B6g przedwcześnie zabrał dw6ch z 
nich ze świata, a mianowicie: Michała i Franciszka. Ś. p. Michał zgi
nął na Filipinach, a Franciszek z wojny z Hiszpanii! na Kubie już 
przyni6sł zarazki śmiertelnej choroby, kt6ra go wreszcie powaliła. 
Trzeci syn Henryk, jest sierżantem policyi w Buffalo, a czwarty, J6zef 
pracuje wśr6d Amerykan6w. Pr6cz tego ob. Brylska pochowała c6rkę 
,!6zefinę, a druga c6~ka Maryanna, wyszła za m!l,ż za J6zefa Hain. 
S. p. Kazimierz Brylski był znanym powszechnie w Buffalo i użytecz
nym członkiem osady polskiej. Był członkiem Zwi!l,zku Narodowego 
Polskiego i innych towarzystw, wszędzie dokładając starań, by swymi 
zdolnościami przyczynić się do dobra organizacyi. W ostatnich latach 
przejścia młodzieńcze, a szczeg6lnie przeprawy wojenne, odbiły się cal!l, 
silił, na jego zdrowiu. Zapadłszy na zdrowiu, zamknął powieki w r. 1899, 
żałowany przez wszystkich. Załączona :fotografia przedstawia jego po
dobiznę, właśnie z ostatnich dni przed jego śmiercią. 

Pani Brylska, pomimo cios6w jakie ją dotknęły, nie straciła ener
gii, nie upadła na siłach. Do dzisiaj pracuje jak dawniej, prowadz!l,C 
na Broadway markiecie stand Nr. 1 i 2. Kolo stołu pani Brylskiej 
zawsze ruch, gdyż umie sobie dobr,ym towarem i uprzejmością ująć 

odbiorc6w, kt6rzy zresztą znają j!l, oddawna jako rzetelną i sumienną. 
w interesie obywatelkę. 

Prywatnie ob. Brylska mieszka w swym własnym domu pod Nr. 
38 Detroit ul.. 
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Jan J. Kawczyński. 
Znanym z wielu obywatelskich zasług i lubianym powszechnie w 

Buffalo jest ob. Jan Jak6b Kawczyński. Urodzony w Kamionce, po
wiat Kwidzyński w Prusach Zachodnich r. 1859, po ukończeniu szk6ł 
obowią;zkowych, oddany przez rodzic6w na naukę masarstwa, uczył 
się w tym zawodzie lat parę w pierwszorzędnych zakładach, poczem na 

własn~ rękę założył interes masarski w Nowej Cerkwi. Jednakowoż 

natura żywa i ruchliwa tem bardziej, że ob. Kawczyński poznał więk
sze miasta i inne życie, popchnęła ob. Kawczyńskiego· dalej. W ysłu
żywszy lata obowiązkowe w służbie wojskowej przy 44 pułku piechoty 
w Grudzi~żu, ob Kawczyński niebawem ruszył do Ameryki, w r. 1886 
osiadaj~c w Buffalo. Będąc zdolnym i pracowitym rychło uzyskał 
,pracę, wszędzie dobrze zarabiając, gdyż pot1zebowano w6wczas wy
szkolonych masarzy. Dlatego też w 5 lat potrafił już ob. Kawczyń

ski zacząć na własną rękę, otwierając zakład masarski przy narożniku 
ulic Peckham i Coit. Znany z najlepszej strony, lubiany, a przerlew-
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szystkiem dobry rzeźnik, szybko zjednał sobie licznych odbiorców. 
Tłumno zawsze było w jego zakładzie, gdyż dobijano się ó smaczne i 
zdrowe wyroby ob. Kawczyńskiego. To też już w półtora roku ob. 
Kawczyński zakupił sobie piękną, realność pod nr, . 364 Peckham ul., 
gdzie wzniósł piękny i wygodnY budynek, w którym na dole otworzył 
zakład masarski. Na swojem własnem miejscu ze zdwojoną, energią, 
ob. Kawczyński pracował i dzisfaj od lat 16 cieszy się nie tylko powo
dzeniem, ale i szacunkiem u wsp6łobywateli. 

Ożeniwszy się w r. 1887 z Martą, z domu Dą,browski, pochodzą,cll, 
z Nowego w Prusach Zachodnich, dochował się ob. Kawczyński dwóch 
synów i dwóch,c9rek. 

Z organizacyj polskich ob. Ka'wczyńsk:i. należy do Zjednoczenia 
Polsko Rz. Kat., bę'ą.ą,c członkiem Tow:-św'. ·Antoniego. 

Józef Franiukiewicz. 
Ob. Józef Franiukiewicz, urodził się w Kr6lestwie Polskiem, w 

gubernii Wileńskiej, w r. 1866. Maj~c lat 20, a nie chcll,c służyć 
przy wojsku rosyjskiem, przybył do '.Ameryki w r. 1887 i osiadł w 
Pittsburgu, gdzie pracował w różnych fabrykach przez lat 2½ nie
przerwanie i wytrwale, a będ!!c przy tem oszczędnyni,_ uskładał sobie 
ładną, sumkę . pieniędzy. Następnie "'.Yjechał z Pittsburga na farmę 
koło Buffalo, tutaj poznał się z obywatelem Drumstą,, .z którym za
wią,zał interes mleczarski. Po 2 latachspółka taJt>zwi,~ała się, wów
czas ob. Franiukiewicz przeniósł się do µifaśta Buffalo i założył na 
'własną, rękę podówczas pierwszfpolskf}; mleczarnię, która w bardzo 
krótkim czasie rozwinęła się na wielki}; skalę, dzięki zapobiegliwości 
właściciela. Po upływie pół rokµ prowadzenia tego ·interesu, ożenił 
się ob. Franiukięwicz z p. Franciszkq, z domi.i Stasiński};, zbudowali 
sobie dom. przy ul. Beck, pod nr. 61, gdzie poczll,tkowo prowadzili 
mleczarnię, a następnie założyli i grosernię. Skutkiem doborowego, 
a stosunkowo taniego towaru, a powtóre przez uczciwą, i rzetelną, pra
cę, ob. Franiukiewicze zdobyli sobie jak najlepszą, opinię w krótkim 
czasie, to też interes ich na ul. Beck nr. 61, od świtu do późna w no
cy roi się od kostumerów, zamieszkałych nawet w dalekich dzielni-

. cach miasta. Ob. Franiukiewicz dochowali się 5 córek.i 2 synów: 
Stefania-Emilia, Klara-Helena, Bronisława-Stanisława, Wanda~Hele-
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na, Irena-Emilia. - Edmunt-Józef, Zygmunt-Bolesław, które wy
chowują, jak najlepiej i starają, ~ię dać im należyte wykształcenie, aby 
niegdyś mieć z nich pociechę, a społeczeństwo dobrych pracowników. 
Ob. Franiukiewicz jakkolwiek zawsze obciążony był ustawiczną, pra
cą,, mimo tego od pierwszej chwili osiedlenia się w Buffalo aż dotych
czas, pracuje dla dobra ogółu. 

Od roku 1895 należy ob. Franiukiewicz do Związku Nar. Pol., 
grupa 32, gdzie przez 1 rok był protokularnym sekretarzem, a od ro
ku 1903 po dziś dzień spełnia funkcye liasyera. Ob Franiukiewicz
szczerze zajmował się sprawami spolecznemi i nieraz bywało, że cho-

ciaż chory, zamiast odpocząć po zmęczeniu cafodziennem w interesie, 
on spieszył na posiedzenie, by swym głosem lub radą, przyczynić się 
do sprawy dobrej. 

Powodzenie zawdzięcza ob. Franiukiewicz współpracy swej żo
ny Franciszki, która skrzętnością i zapobiegliwem gospodarstwem w 
domu, a znajomością kupiecką w interesie, zdołała pracę męża pomno
żyć. Pomimo licznego rodzeństwa, pani Franiukiewicz na wszystko 
czas znajdzie, potrafi być dobrą matką i dobrą gospodynią, nie mó
wiąc już o pomocy w interesie, która jej także dużo czasu zabiera. 
Jest to prawdziwy przykład pracowitości. 
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Stanisław Górzyński. 
Jednym z najstarszych obywateli co do pobytu w Buffalo jest ob. 

Stanisław Górzyński, urodzony w Strychowie w Wiei. Księstwie Po
znańskiem r. 1854. Do Ameryki przybył ob. Górzyński w r. 1876 o
siadając w Buffalo, gdzie zaraz wziął się do ciesielstwa, który to za
wód był jego fachem jeszcze w starym kraju, gdyż w Europie ob. 
Górzyński był zdolnym cieślą, a prócz tego miał młyn. Dzisiaj ob. Gó
'rzyński już lat 31 pracuje w ciesielstwie, stawia domy, przeprowadza 

przebudowy, słowem zajmuje się wszystkiem, co wchodzi w zakres 
budownictwa jest bowiem nie tylko dobrym cieślą, ale także budowni
czym i do setki niemal domów przyłożył swej ręki. Z biegiem lat pra
cą, i uczciwością, w interesie ob. Górzyński wyrobił sobie nie tylko dob
re i.mię ale także zdobył skromny mająteczek. Zakupił sobie realność 
pod No. 36 Reed ul. gdzie dzisiaj ma swoje biuro i gdzie mieszka. Z 
towarzystw polskich ob. Górzyński jest członkiem tow. św. Walente
go No. 31 Unii Polskiej w Ameryce. Ożeniony w r. 1876 z Ludwiką, 
z domu Konka,dochowal się ob. Górzyński dwóch córek, trzech synów 
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umarło. Jako budowniczy ob. G6rzyński znany jest w Buffalo, bar
dzo dobrze, już choćby dlatego, że niemal wszystkie większe budynki 
polskie wyszły z pod jego kierownictwa. A ::,;atem budował ob. G6-
rzyński zakład sier6t dla Si6str Felicyanek w Cheektowadze, następnie 
plebanię św. Woj9ięcha, dalej szkolę w parafii św. Wojciecha, i wiele 
innych kilkapiętrowych gmach6w na wschodniej stronie miasta. Ob. 
G6rzyński jako koptrąktor znany jest z sumienności, buduje tanio a 
dobrze a przytem pięknie. Dodać wypada, że ob. G6rzyński jest tak
że zdolnym mechanikiem i w kilku zakładach fabrycznych przeprowa
dzał instalacyę maszyn. 

Stanisław.)Wilhelfu Mielcarek. -: .. ·,- . 

' · Ob. Stanisław Wilhem Miel
carek ~rodził się~ r. 1888 w 
Inowrocławju w Wielkiem Ks. 
Poznanskiem: Mając lat 13cie 
opuścił r~zic6w, Ojczyznę, 
słowem ws~ystko co Mu było 
tam najdroższem i przybył do 
Buf:ralo w r. 1901. Z nieugiętą, 
energią,, z zaparciem się samego 
siebie od pierwszej chwili wziął 
się na obczyźnie do pracy. -
.Pierwsze 3 lata pracował u :fir
my Sidney & Scheppart Co., u 
kt6rej przez swą, uczciwą, i gor
liwą, pracę pozyskał sobie ogro
mne zaufanie, czego dowodem 
wysłanie go przez kompamę do 
Seattle na zakupno r6żnych 

maszyn i towar6w. Nie zap )-
,,,';: . · mniał także i o pracy na polu 

naukowem; przez pier"''sze"1'1ata w godzinach wieczornych uczęszczał 
do szkoły. publicznej, a prlefl),,itstęp9ęJJ róku do szkoły biznesowej. 
P6źniej zaangażowany został przez najbogatszą, firmę Wm. Hengerer 
Co. na inspektora składu. Tntaj ob. Mielcarek r6wnież zjednał sobie 
wielkie zaufanie firmy przez 3ch letnią pracę i miał być wysłany do 
największego storn tej kompanii w New Yorku, ale w czasie tym za
wiązała się Polska Sp6łka Akcyjna w Buffalo i przy ul. Broadway za
łcżyła stor z ubraniami i innymi towa,rami. Ob. Mielcarek porzucił 
stanowisko u firmy Wm. Hengerer, a przyjął miejsce klerka u Pol
skiej Sp6lki Akcyjnej, by poświęcić swą, wiedzę i pracę dla dobra Po
lak6w. Ob. Mielcarek jakkolwiek w tak kr6tkim czasie dał się Juz 
poznać Polonii ze swej uczciwości i rzetelności. Obyśmy mieli jak 
najwięcej takich wsp6łpracownik6w i takich Polak6w. 
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Stanisław U rbauowicz. 
' 

Przykładem młodzieńca, który nie mając z niką;d pomocy własną 
pracą wypłynął i zdobył nie tylko możność dalszego kształcenia się ale 
także zajął poczesne miejsce jako handlowiec jest ob. Stanisław Urba 
nowicz, urodzony w Buffalo, 1887 roku. Po ukończeniu szkoły para
fialnej rozpoczął pracować nie tylko na siebie ale także by stać się po
mocą rodzinie. Pomimo jednak pracy, nie zaniedbywał studyów. Posta 
nowił sobie zostać adwokatem.Aby tego dokonać,rano chodził do wyż
szej szkoły a popołudniu pracował w interesie plumbierskim.Silna wola, 
pilność i gorliwość pomogły mu, że wkrótce zawól ten poznał dosko
nale, a równocześnie niemal ukończył (High School.) 

Przed dwoma laty otworzył ob, Urbanowicz pierwszy polski za
kład plumbierski pod No.1210 Broadway. Zaprowadzał wodociągi, rury 
łaźnie, przewodniki gazowe i elektryczne, wyrabiał plany na domy i t. 
d. a równocześnie studyował prawo na uniwersytecie buffaJoskim. 
Dzisiaj jest już niemal u celu swych dążeń i dlatego zwinął interes na 
Broadway pod No. 1210, którego miał filię przy ul. Lovejoy i odda
jąc się studyom prawniczym mniej pośw.ięća swej energii przedsię
biorstwu plumbierskiemu, które jed11~~owoż do dzisiaj w,mieszkalnym 
swym domu prowadzi. ~,'s\~Y 

Jan Fronczak 
Jednym z najstarszych obywateli w Buffalo jest ob. J. Fronczak, 

znany powszechnie choćby z tego względu, że na Fillmore ave miesz
ka już od lat 20 i prowadzi pierwszorzędny zakład krawiecki. Ob. J. 
Fronczak urodził się w Poznańskiem w miejscowości Złotniki r. 1860. 

· W kraju rodzinnym ob. Fronczak przeszedł już praktykę krawiecką 
i pracował jako czeladnik, będąc zdolnym i sumiennym pracownikiem. 
Jednakowoż myśl o Ameryce tak go zajęła, że w r. 1879 udał się do 
Ameryki, osiadając w Buffalo. Młody i energiczny dawał sobie radę 
w najtrudniejszych warunkach i już w trzecim roku pobytu z·ałożył 

wielką pracownię, w której zatrudniał szereg ludzi. Po paru latach 
ob. Fronczak zwinął fabryczną pracownię i pozostał tylko przy zakła
dzie krawieckim, który do dzisiaj z powodzeniem prowadzi pod nr 
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510 Fillmore ave. Ożeniwszy się w r. 1883 z Maryanną z domu 
(Jzołgosz, dochował się 4 syn6w i 3 c6rek. 

W życiu osady buffaloskiej ob. ,J. Fronczak brał czynny udział, 

należąc do szeregu Towarzystw, popierając wszystko co dobre i stara
jąc się na r6wni z innymi o rozw6j osady. Obecnie jest ob. Fronczak 

Ob. Jan Fronczak. 

długoletnim członkiem Unii Polskiej i Zjednoczenia Pol. Rz. Kat. 
Dawniej był członkiem Tow. św. Kazimierza, a będąc członkiem Tow. 
św, Stanisława, przez lat 9 był w niem kasyerem. W Buffalo obywa
tel Fronczak jest poważanym, a interes sw6j rzetelnością i sumiennq, 
pracą postawił na pierwszej skali. 
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Wawrzyniec Szybalski Franciszek Rzentkowski 

Największym zakładem krawieckim na Polsce jest bez wą,tpienia 
zakład krawiecki prowadzony przez Sp6łkę, a to: ob. Wawrzyńca 

Szybalskiego i ob. Franciszka Rzentkowskiego. Zakład ten urządzo
ny podług najnowszych wymog6w, wykonuje najgustowniejsze ubra
nia na zam6wienia. Zasadą tejże firmy jest, oddanie pierwszorzędnej 
roboty podług najnowszej mody i pod gwarancyą co do kroju, wyro
bu i materyalu. Zakład ten, jako prowadzony przez uzdolnionych 
fachowc6w, 1.;ieszy się też og6lnem wzięciem wśr6d najwybredniej
szych odbiorc6w, kt6rzy go, będąc zadowolonymi z wykończenia i 
mody, zasypują wprost zam6wieniami. 

Pierwszy sp6lnik ob. Wawrzyniec Szybalski urodził się w roku 
1870 w Dąbr6wce, powiat Tarn6w w Galicyi, gdzie ukończył szkoły 

obowiązujące, poczem w r. 1884: przybył z rodzicami do Buffalo i zo
stał oddany na praktykę krawiecką, pracując w r6żnych pierwszo
rzędnych zakładach w mieście. W r. 1892 otworzył na własną rękę 
pracownię krawiecką, ,a następnie w r. 1902 zakład krawiecki, kt6ry 
po trzech latach prowadzenia znacznie powiększył, przez przyjęcie 

sp6lnika w osobie ob. Rzentkowskiego. Ob. Szybalski ożenił się 
w dniu 30go maja 1899 z Hełeną, z domu Szulc, z kt6rą dochował się 
trojga dzieci; ·z kt6rych najstarszy synek Mieczysław nie żyje. Z Or
ganizacyi polskich należy ob. Szybalski do Unii Polskiej w Ameryce 
Nr. 15, Tow. św. Michała Archanioła. 

Drugi sp6lnik ob. Franciszek Rzentkowski urodził się w Buffa
lo w r. 1884:, gdzie po ukończeniu szkoły parafialnej św. Stanisława 
B. i M., oraz szkoły publicznej, chcąc wyrobić się na samodzielnego 
człowieka, pomimo dostatecznych zasob6w rodzicielskich i ich życzeń, 
kt6rzy go chcieli do wyższych szk6l posyłać, z własnej woli, aby sobie 
byt niezależny wyrobie, wstąpił na praktykę krawiecką do ob. W. 
Szybalskiego, a następnie wyuczywszy się zawodu pracował w mieś.cie 
po pierwszorzędnych zakładach krawieckich i jako wyszkolony kra
wiec przystąpił do sp6łki z ob. W. Szybalskim. Ob. Rzentkowski 
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nie zapomina też o woli rodzic6w i w godzinach wolnych po pracy, 
kształci się w dalszym ciągu, aby nabrać szerszego poglądu, wiedzy i 
oświaty. Ob. Rzentkowski z Organizacyj polskich należy do Związku 
Narodowego Polskiego, do Stowarzyszenia Kupc6w i przemysłowc6w 
Polskich, do Polskiego Kola Śpiewackiego i Szopena. Jednem sło
wem obaj wsp6lnicy, opr6cz swej pracy zawodowej oddają się spra
wom narodowym, biorąc żywy udział w życiu tutejszej Polonii. 

Kasper J ańczak 
Do starszych osadnik6w polskich w Buffalo należy ob. Kasper 

Jańczak, urodzony w Krotoszynie w Wiel. Księstwie Poznańskiem r. 
1864. Rodzice obumarli go gdy miał lat 7, a że pomimo tego nie ze
szedł na manowce, ale wyrobił się na dzielnego i szanowanego obywa
tela, zawdzięcza on tylko sobie, swej energii, pracy nad sobą i ogrom
nej wytrwałości. 

Przykre chwile sieroctwa, zupełnego zależenia od obcych, słodzi
ła mu nadzieja lepszej przyszłości i ta cicha, tajemna pewność siebie 
że i on chociaż sam jeden, wypłynie i dor6wna drugim. 

Jako chłopiec pracował już na siebie, ucząc się zawodu krawie
ckiego, kt6ry p6źniej miał być jego podstawą bytu. Wyroslszy na 
dzielnego młodzieńca, słysząc wiele o Ameryce, postanowił tam wyje
chać, co też stało się w r. 1884. Przybywszy do Ameryki, osiadł w 
Chicago, ale ponownie los rzucił go na najtrudniejsze w,irunki, pano
wał w6wczas strajk og6lny, nadzwyczajne rozprężenie społeczne, a 
wskutek tego zast6j og6lny w pracy i nędza. Tylko ogromnej wytr
wałości zawdzięczał świeży przybysz, że przeszedł te ciężkie czasy, a 
nie upadł jak wielu innych. 

Po p6ł roku pasowania się z przeciwnościami, ob. Jańczak przy
był do Buffalo, gdzie już na stałe osiadł i przed dziesięciu laty zało

żył na własną rękę interes, kt6ry przy pilnem a rzetelnem prowadze
niu, tern bardziej, że od lat 24 jest krawcem, pozwolił ob. J ańczako
wi dorobi6 się skromnego mająteczku. W rok po przybyciu do 
Buffalo, ożenił się ob. Jańczak z Pelagią z domu Tondrowską i docho
wał się 5 c6rek, Władysławy, Bolesławy, Heleny, Teodory i Ireny i 
jednego syna Bronisława. 

Z organizacyi polskich ob. Jańczak jest członkiem Sokoła i Tow. 
Krawc6w Polskich, gdzie był jednym z pierwszych członk6w i począt
kowo kasyerem. Mieszka i prowadzi sw6j inters w swym własnym 
domu pn, 16 Woltz ave., dostarczając na zam6wienia pierwszorzęd
nych ubrań, wykonanych nie tylko znakomicie, już choćby dlatego, 
że ob. Jańczak od lat 24 bez przerwy w tym zawodzie pracuje, 1 ze 
wykształcił się w starym kraju, a tutaj sumienną i nmtelną pracą wy· 
robił sobie pocl tym wzglę::lem ogólne uznanie. Za wszelką pracę 

gwarantuje, jak r6wnież za materyal, starając ,Jię ceny stawiać możli
wie najniższe. 
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· Antoni l{rug·iolka. 
Obszernie znanym z jak najlepszej strony na polu narodowem i 

_politycznem jest ob. Antoni Krugiolka, pn. 336 Peckham nar. Detroit 
ul. U rodzony w Bodusewie ad Murowana Goślina pod Poznaniem w 
r. 1874 z rodzic6w Michała i F,ranciszki z Szymkowiak6w Krugiol
k6w. Początkowe nauki odebrał w Spandau za Berlinem, poczem ja
ko 10 letni chłopczyk przybył z rodzicainL. cło Ameryki, osiadając 
z nimi po pewnym czasie w Buffalo na stale. Dokończywszy nauki 
w szkole parafialnej św. Wojciecha, orazw szkole publicznej, odbył 
kursa kupieckie w akademii byznesowej, poczem rzucił się w wir ży
cia, pracując w r6żnych zawodach, a między innemibyl agentem ubez
pieczenia na życie, na kt6rem to stanowis~u dd'.<Jzed.f dn szczebla assy
stenta superintendenta przy kompanii Metropolitan' i został odzna-
czony srebrnym medal~m zasługi; · . 

W r. 1907 zrezygf;~wał z tej posady i oddal się zawodowi kupiec
kiemu, obejmują,c piękny lokal w trzy piętrowej kamienicy pn. 336 
Peckham ul.. gdzie rozpoczął salun na większą skalę i gdzie też zało
żył butelkowmę piwa, kt6re 'ctostarcza do prywatnych dom6w, oraz 
na wszelkie zabawy i wycieczki. Obok salu~u posiada piękną salę 
na bale i posiedzenia dla Towarzystw, kt6rą wynajmuje każdego cza
su. Ob. Krugiolka bierze czynny udział w polityce i władając dobrze 
językiem angielskim, pośredniczy w niejedne.i sprawie, stawając po 
stronie Rodak6w. Z towarzystw polskich należy do Unii Polskiej, 
oraz był jednym z założycieli K6łka Dramatycznego Imienia Adama 
Mickiewicza, gdzie był dyrektorem przez 2 lata i grywał na przedsta
wieniach amatorskich. 

Ożeniwszy się w r. 1898 z J6zefą Jankowską, dochował się dwoj
ga dzieci, a to syna Edwarda i c6rki Gertrudy. Jest to dopiero po
czątek karyery ob. Krugiolki i należy się spodziewać, że rodacy oce
niają,c jego pracę, wpływ i znaczenie, powołają go na wyższe stano· 
wisko polityczne, czego mu z całego serca życzymy. 
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Teodor Grabowski. 
Urodzony w Brodnicy pow. Kwidzyński, w r. 1853, gdzie od wcze 

snej młodości pracował w rzeźnictwie, początkowo przy ojcu, 
później w pierwszorzędnych zakładach masarskich w różnych mia
stach Prus i Księstwa. Po wysłużeniu przy wojsku i pracowaniu lat 
parę na siebie, ożenił się ob. Grabowski w r. 1882 z Teofilą z domu 
Tomkiewicz. Do Ameryki przybył ob. Grabowski w r. 1890, osiada
jąc w Buffalo, gdzie początkowo pracował w i:óinych zakładach 
rzeźnickich, później przy ul. Lovejoy otworzył interes na własną rę-

Dom ob. Teodora Grabowskiego. 

kę, a w parę lat wybudował sobie piękny dom ood nr. 316 Lovejoy, 
gdzie do dziś interes prowadzi. T. Grabowski jest poważnym oby
watelem, potrafiąc sobie sumiennę. pracą i rzetelnością wyrobić nie 
tylko zaufanie, ale wzięcie wśr6d obywatelstwa. Jako masarz 
i rzeźnik jest fachowcem, to też wyroby jego zawsze cieszyły się 
ogromnym rozkupem. Z organizacyi polskjch ob. Grabowski jest 
członkiem Związku Nar. Polskiego, należąc do grupy 168. Dochował 
się ob.•G-rabowski 4 c6rek i 2 syn6w. 
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WinGtrntu 
SmołGZU ński 

w11t6ran z roku 
1863-4. 

U rodzony w Mo 
raw'icy pod Kielca 
mi Król. Polskie. 
W roku 1863 wstą,.:. 
pił w szeregi do
wódcy Iskr.r pod 
Daleszycami. Po 
bitwie z moskalami 
dnia 9 lipca od
dział podzielono, 
jedni udali się w 
Św. Krzyskie lasy 
inni wst!!pili pod 
dowództwo Boń

czy tam też i W.S. 

przydzielony został. W bitwie pod Górami został raniony i wzięty do 
lazaretu w Kielcach. Po wyleczeniu ran odesłany dnia 28 lutego 1864 
etapem do Nowoniżnogrodu, ską;d uwolnił się ucieczką, wraz z sześcio
ma kolegami. Trudną i niebezpieczną podróżą przeszedł granicę Au
stryacką, i tam się osiedlił, pracnjQ:c w hotelach jako kuchmistrz. vV r. 
1871 ożeni} się w Muszynie z Zofią, z Miczulskich. W r. 1876 objął re
stauracyę kolejową, w Muszynie-Krynicy i takową prowadził przez 25 
lat. Należał do różnych towarzystw, a w r. 1900 stronnictwo ludowe z 
partyi ks. Stojałowskiego na radzie delegatów w Rzeszowie postawi
ło go jako kandydata na posła do R1d.v Pttństwa w Wiedniu. W roku 
1902 przybył z żoną, i dwoma synami: Józefem i Karolem do Detroit 
gdzie pracą, fizyczną, na chleb zarabiał. W roku 1907 wydał pierwszą, 
Historyę Osady Polskiej i Parafii Polskich w Detroit, Mich. 

W listopadzie 1907 pr,-:;enió,ł się do Buffalo, bliżej synom, z któ
rych starszy Józef jest współredaktorem „Polaka Amerykańskiego", 
a młodszy Ka.rol uczęszcza na uniwersytecie buffaloskim na medycynę 
i zamieszkał na stale pod No. 865 Fillmore ave., we własnym domu. 
Tu przystą,pił jako interesowany do Wydawnictwa Albumu Pamiątko
wego osady polskiej w Buffalo. 

Historyę O.sady Polskiej i Parafij Polskich w Detroit Mich., - z 
Iicznymiillustracyami nabyć można za $1.25 u Wydawcy pod adresem: 
Wincenty Smołczyński, 865 FiUmore Ave., Buffalo, N. Y. 

A tak samo Album Pamiątkowy i Przewodnik Handlowy bogato 
illustrowany osady polskiej w Buffalo, N. Y. i okolicy -- czyli Ksią,ż
kę Pami!,!tkow!l, z życia polaków na obczyźnie za cenę 2 dol. 
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Ob. Franciszek Boroszewski. 

Ruchliwym przedsiębiorcą, polskim, rzetelnym kupcem i wpływo
wym obywatelem na polsce jest ob. Franciszek Boroszewski. Urodzo
ny w Pelplinie w Prusach Zachodnich roku 1870, w młodym wieku 

Pani Marta Boroszewska. 
przybył do Ameryki, gdyż liczył zaledwie lat 14. Przyjechał do Ame
ryki sam jeden w gościnę do krewnych i więcej już nie powr6cił do 
Europy. Wyuczywszy się rzeźnictwa,zalożył interes rzeźnicki na wla 
sną, rękę w r. 1896. na Broadway Markiecie, a rok przedtem ożenił się 
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z Martą z domu Schultz. U mie.iąc obchodzić się z ludźmi, potrafił ob. 
Boroszewki zjednywat~ sobie coraz więcej odbiorców, rozwijając równo 
cześnie interes z każdym dniem coraz hardziej. Dzisiaj obywatel Bo
roszewski jest jednym z najpoważniejszych rzeźników i interes jego 
przedstawia się bardzo bogato. 

Znakomite jego wyroby rozchodzą się w wielkiej ilości nie tylko 
w Buffalo, ale także i w okolicy. Dzień i noc warczą maszyny w za
kładzie rzeźnickim ob. Boroszewskiego, by nadążyć zamówieniom, ja
kie zewsząd nadchodzą. W roku 1904 wybudował sobie ob. Borosze
wski piękny dom przy ul. Mills No. 19 a obecnie zakupił także dom 

Dom ob. Doroszewskiego. 

przy Fillmore Ave., 958 - 960 gdzie prócz domu mieszkalnego w ty
le pomieszczone s~ zakłady mechaniczne naprawy automobilów, 
które prowadzi brat p. Boroszewskiej ob. Jan Schultz. 

Z organizacyi polskich ob. Boroszewski jest członkiem Związku 
Narodowego Polskiego, należąc do Tow. Kupców i Przemysłowców. 
Prócz tego ob. Boroszewski jest członkiem Towarzystw amerykań

skich jak „Equitable" i innych. Dochował się obywatel Boroszewski 
4 córek i 2 synów. 
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lg·nacy Ro1naszkiewicz, 
Zdolnym fotografem i znanym z całego szeregu prac na polu zdjęć 

grupowych i portretowych jest ob. Ignacy Romaszkiewicz, pochodz~
cy ze starej szlachef'kiej familii na Litwie urodzony w Kowieńskiej gu
bernii, w majątku Dębowie, roku 1874go. Po ukończeniu szkoły obo
wiązkowej oddal się zawodowi fotograficznemu, pracując w tym zawo
dzie początkowo w Rydze, p6źniej w ·Wilnie i Petersburgu, w nadwor-

Ob. J. Romaszkiewicz. 

nych zakładach fotograficznych jako retuszer. "'r r. 1896 ob. Romas;;;
kiewicz przybył do Ameryki, osiadając w Nanticoke, w stanie Pensy lwa 
nia, pracując początkowo w galeryi, p6źniej po dwu latach założył na 
własną rękę galeryę, ciesząc się wzięciem i powodzeniem. Obrotny i 
pomysłowy, o naturze żywej, potrafił ob. Romaszkiewicz wybić się na 
wpływowego obywatela tamże. Do Buffalo przybył ob. Romaszkiewicz 
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w r. 1898 osiadajęc na Broadway, gdzie założył galeryę a następnie za 
kupiwszy kamienicę przy ul. Fillmore ave., pod No. 587, na piętrze u 
rzl!dził pierwszorzędny zakład fotograficzny. Ożeniony w r .1903 z Pela 
gil! z domu N o wicką, córki! zamożnego i szanowanego obywatela z Buf 
falo, dochował sit córki Natalii i syna Czesława Alexandra. Prócz 
zakładu fotograficznego prowadzi Romaszkiewicz biuro realno aseku 
racyjne a równocześnie i notaryalne, w r. 1~06 bowiem został u
rzędowym notaryuszem. Biuro jego, mieszczl!ce się na dole pod No. 
587 zawsze jest pełne, gdyż ob. Romaszkiewicz przy swej ruchliwości 

Doin ob. J. Romaszkiewicza. 

potrafił wyrobić sobie szerokie znajomości, a także zaufanie, w'1zelkie 
bowiem sprawy załatwia dobrze i sumiennie. W ostatnim roku prze, 
prowadził cały szereg transakcyi finansowych, kupuje i sprzedaje do
my i loty. 

Jako fotografista jest ob: Romaszkiewicz dobrze znanym i wzię
tym w Buffalo, a wszystkie niemal grupy towarzystw, zamieszczone w 
Albumie pamil!tkowym, pochodzi! z galeryi ob. Romaszkiewicza. Z or
ganizacyi ob. Romaszkiewicz jest członkiem Unii Polskiej w Amery
ce i Związku Narodowego Polskiego. 
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Jan W aszewski. 
Urodzony w Brodnicy, w Prusach Zachodnich w r. 1858. Po ukoń

czeniu szk6ł obowią.zkowych, praktykował w budownictwie,pracując w 
wielkich fabrykach i pierwszorzędnych zakładach w Toruniu, Inowro
cławiu, Gniewkowie, Poznaniu i innych miastach. Zawsze przedsię
biorczy posta~owił w Ameryce zostać samodzielnym, tern bardziej, że 
wydoskonalił się w budownictwie a kraj młody potrzebował facho
wych cieśli. Udał się też za oceau w r. 1891, przybywając wprost do 

Ob. Jan W aszewski. 

Buffalo. Jako fachowiec, natychmiast znalazł w swym zawodzie zaję 
cie i u Jednego tylko przedsiębiorcy przepracował lat 10. 

Rzecz naturalńa,że pracują.c tak długo na jednem miejscu, a będąc 
do tego zawodowym cieślą, musiał zrobić pewne oszczędności. Porzucił 
przeto zajmowaną. pracę i rozpoczął interes na własną. rękę. Przedew
szystkiem załozył grosernię na Lovejoy i Detroit, a stąd przeni6sł się 
na Loepere i Stanislaus ul. Obok groserni, w kt6rej pomagała p. Wa-
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szewskiemu żona, zajmował się budownictwem, coraz większe znajdu
j~c wśr6d ludzi wzięcie. Znany i lubiany ogólnie, rzetelny i sumien
ńy w interesie, wkrótce p. Wast.:ewski tyle dostał zamówień na budo
wę domów, ~e wreszcie nie mogfł,C nad~żyć, zwinfł,Ć musiał grosernię i 
oddać się tylko kontraktorstwu. Od tego czasu przez cały szereg lat 
zajmuje się p. Waszewski tylko budow~ domów, które stawia tanio i 

Dom mieszkalny ob. Waszęwskiego. 

dobrze. W r. 1904 wystawił sobie p. Waszewski piękny dom z ob~ 
szernymi dobudowaniami przy ul. Gibson i Sienkiewicz ul. ale obecr 
nie widzlł,c, że i to miejsce jest dla niego za małe, interes bowiem ci~
gle się powiększa, pobudował piękny dom przy Sycamore ul. Ożę1-
niony w r. 1887 z Franciszk~ z domu Łlł,czyńskl!, dochował się 3 synów 
i 3 córek. · 

---~- ___ ......,..........,~ ........... ---~ 
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Bracia Urbańscy. 
Przed 24 laty założył śp. Jan Urbański interes przy ul. Peckham 

i prowadząc go uczciwie i rzetelnie przyprowadził go do pięknego stanu. 
Po nim objęli interes pod No. 2'71 s_ynowie Stanisław i Mikołaj Urbań
scy, dotrzymując na każdym kroku dawnej tradycyi a nawet przy gor
liwej pracy rozwijając interes :~wietnie. Obaj bracia Urbańscy urodzili 
się w Buffalo. Podczas gdy starszy Stanisław po ukończeniu szkoły 
publicznej Edmiston's Academy of Business oddal się całkowicie inte-

Ob. :M:. Urbański. Ob. St. Urbański. 

resowi, młodszy 1\Iikolaj pomimo wsp6ł pracy z bratem,studyuje jesz
cze medycynę i obecnie jest na drugim roku,oddając się z zapałem pra 
cy w nowym zawodzie, kt6ry niedługo będzie jego udziałem. Pr6cz 
braci powyższych pod opieką matki Maryanny dorastają jeszcze Lud
wik i siostra Stefania, kt6ra chodzi obecnie do wyższej szkoły High 
School. 

Pani ::\1aryanna Urbańska z domu Nowacka jest poważną obywa
telką, a opr6cz zasług na innych polach należy się jej jeszcze uznanie 
za piękne wychowanie syn6w, kt6rzy są chlubą polonii buffaloskiej, 
pracując nad sobą i starając się uczciwą i rzetelną drogą dojść do sta
nowisk i zamożności. 

Wszyscy trzej bracia Urbańscy należą do tow.Alumn6w, gdzie St. 
jest kas.verem pr6cz tego jest członkiem tow. Moniuszko. Interes pod 
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No. 271 Peckham pod dzielnym kierownictwem ob. Stanisława Urbań
skiego, rozwija się coraz lepiej, zaopatrzony we wszelkie tak krajowe 
jak i importowane napoje, jak r6wnież najlepsze cygara. 

Ś. p. Jan Urbański był wpływowym obywatelem w Buffalo asy
nowie wzorując się na nim idą, w tym samym kierunku, starając się 
przy swych zdolnościach zdobyć jeszcze lepsze rezultaty. Ś. p. Jan 
był założycielem Tow. Matki Boskiej Częstochowskiej gdzie był se
kretarzem. R6wnież był sekretarzem w Tow. św. Wojciecha, lubiany 
wśr6d wsp6lobywatelstwa i szanowany. Jako jeden z kierownik6w i 
wybitniejszych obywateli był śp. Jan Urbański delegatem na sejmie 

Dom mieszkalny i interes Braci Urbańsikich. 

Unii na kt6rym go obrano sekretarzem gospodarczym a także był dele 
gatem na pier,wszym Polsko Katolickim Kongresie w Buffalo. 

Najstarszy Stanisław godnie zastąpił ojca,którego śmierć nielitości 
wa za wcześnie zabrała ze sobą,, a jeśli boleść żony przeszła z rezygna 
cyą, to tylko zawdzięcza swym dzieciom, kt6re jej wynagrodzi
ły stratę chwalebnem swem postępowaniem i pracą,. Wszyscy bracia 
Urbańscy kształcą, się do tego w muzyce, m<thc ku temu rzec zywi
ste zdolności. 
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Jacenty lllnicb. 
Jednym ze starszych osadników polskich ,;v Buffalo jest ob. Jacen 

ty Mnich, urodzony w Galicyi, r. 1860. Do Ameryki, przybył w r. 
1887 osiadając w Buffalo, gdzie niemal od samego początku brał czyn
ny udział w pracach społecznych i w rozwoju osady. Pracując w swym 
zawodzie przez 8 lat, wyjechał ob. Mnich, do Chicago, gdzie pracował 
po pierwszorzędnych zakładach stolarskich, jednak owoż zatęsknił do 
Buffalo, gdzie przebył pierwsze początki, gdzie poznał nie tylko Ame
rykę, ale i niejednę cegiełkę przyłożył ze swej pracy do gmachu wspól 
nego dobra. 

Z organizacyi polskich ob. Mnich jest członkiem Związku Naro
dowego Polskiego należąc do Tow. Rzemieślników Polskich, gdzie 
przez cały szereg lat był sekretarzem. W towarzystwie tern ob. Mnich 
już z tytułu zajmowanego urzędu był siłą nadzwyczaj dodatnią,, a je
go zamiłowanie w pracy społecznej, zdrowy pogląd na rzeczy i chę6 
podniesienia towarzystwa, uwydatniały się z korzyścią, w każdej 
poważniejszej sprawie. Prócz tego ob. Mnich jest członkiem tow. Czy
telnia gdzie jest dyrektorem, a także jest delegatem w Stowarzyszeniu 
Domu Polskiego w Buffalo. Najbardziej jednakowoż zajmował się ob, 
Mnich teatrem amatorskim, staraią,c się podnieś6 go jak najwyżej. Do 
kladał też pracy i starań w tym kierunku, a jako reżyser w całym sze
regu towarzystw polskich, wydoskonalił cały zastęp amatorów, którzy 
dzisiaj z pojęciem o istocie sztuki i wyrobioną, techniką zjawiają, się na 
estradzie, wywołując poklask i uznanie.Na tern polu zasługi obywatela 
Mnicha są rzeczywiście bardzo cenne. Wyrobiwszy sobie wśród wspól
obywatelstwa uznanie i szacunek, nic dziwnego, że ogół względnie do~ 
tyczące kola wybierały ob. Mnicha na sejmy Związku Nar. Polskiego, 
gdzie zawsze stawał jako rzecznik spraw dobrych. Ożeniony w roku 
1902 z Maryą, z domu Czachowską, dochował się ob. Mnich córki Józe 
fy. Obecnie ob. Mnich prowadzi salun elegancko urządzony pod Nó. 
1058 Broadway, który jak najlepiej prosperuje. 
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Kazhnierz Puf ahl. 
Jednym z najbardziej wziętych rzemieślnik6w, z powodu sumien

nego wykonania rob6t malarskich, tapeciarskich i wszelkich przer6-
bek wewnąfrz i zewną,trz dom6w, jest ob. Kazimierz Pufahl, pod nr. 
166 Ooit ul., kt6ry znany r6wnież z tego, że pracę wykonuje gustow
nie, trwale, a przytem po najprzystępniejszych cenach. 

Ob. Pufahl urodził się w Jan6wcu, w Wiei. Ks. Poznańskiem, 
dnia 3 marca, 1871 r., z rodzic6w Feliksa i Rozalii z Puwet6w Pu
fahl6w. Po odebraniu wykształcenia szkolnego, praktykował u ma
larskiego mistrza Walentego Podg6rskiego w Kłecku, potem jako wy
zwolony czeladnik malarski, odbył wędr6wkę po całych Niemczech i 
Danii, gdzie pracował w Kopenhadze. • Jako kawaler przybył do 
Ameryki w r. 1893, - 8-go października i wylądował w Quebec, w 

· Kanadzie, . skąd pojechał do Detroit, dalej do Salamanki, aż wreszcie 
w r. 1895 osiedlił się na stale w Buffalo, gdzie ożenił się 21 stycznia 
1896 r., z J6zefą z domu Wiśniewską, z kt6rą dochował się 7 dzieci. 
Z organizacyj polskich ob. Pufahl należy do Unii Polskiej nr. 4, Tow. 
Synowie Kr6lowy Polskiej i do Zjednoczenia nr. 203, Tow. św. Je• 
rzego. 
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Leon 1V. Kirszensztain 
Młodym, ale zato ruchliwym i poważnym kupcem, jest ob. Leon 

W. Kirszensztain, prowadzący na wielką skalę skład wiktuałów spo
żywczych, węgla, drzewa, paszy i mąki, pod nr. 325~327 Peckham 
róg Detroit ul. Urodził on się w Buffalo w r. 1883, z rodziców ,Jó
zefa i Aleksandry z Wąsków Kirszensztainów. Początkowe szkoły 

ukończył w parafii św. Stanisława, n!:.stępnie uczęszczał do szkoły pu-

Ob. Leon Kirszensztain z żoną. 
(Fotografię powyższą umieściliśmy dlatego, by dać próbkę, jak 

polacy w Buffalo stroją się w dniu weselnym, w którym to właśnie 

dniu fotografia jest zdjętą.) 

blicznej, poczem wstąpił na praktykę do największej polskiej firmy 
p. Lipowicza, gdzie pracował przez 10 lat, aż ostatecznie z nabytem 
kupieckiem doświadczeniem, założył z rodzicami wyżej wspomniany 
interes, który z powodzeniem prowadzi. Z Towarzystw należy on do 
Mickiewiczów, św. Kazimierza i św. Jerzego Nr. 203 Zjedn. P. R. K 
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Tomasz Rydzyński. 
Do rzędu ludzi, którym przyszłość się uśmiecha, z powodu znajo~ 

mości stosunków amerykańskich należy ob. Rydzyński, urodzony w 
Ryńsku w Prusach Zachodnich w dniu 18g-o września 1881 roku. Ob. 
Rydzyński jako 7 letni chłopczyk przybył wraz z rodzicami przed 20 
laty do Buffalo, N. Y.-'- i uczęszczał do polskiej szkoł_y św. Stanisła

wa B. i M., a następnie do szkoły publicznej. Karyerę swą rozpoczął 

jako praktykant, a następnie klerk w hurtownym składzie ob. St. Li
powicza. Pracował również przy kolei New York Central, jako funk
cyonaryusz w dziale naprawy wozów, a obecnie od kilku lat pracuje 
jako asystent superintendenta w kompanii ubezpieczeń na życie „Me
tropolitan Life Insurance Co." Z polŚ'kich organizacyj ob. Rydzyń
ski należy do Tow. św. Jerzego No. 203 Zjednoczenia Pol. Rz. Kat. do 
Kółka Dram. Adama Mickiewicza i do Stowarzyszenia gruntowego 
,,Polonia Land Ass.'' 

Ożeniony z córką jednego z poważniejszych obywateli, a to Józe
fą z domu Milewczyk dochował się córeczki Amelii. 

L. Linda i Syn~ 
Jedną ze starszych fabr,yk cygar jest interes ob. Lindy i Syna 

pod No. 256 Detroit ul. Do najlepszych wyrobów tej firmy należą A
merican Boy, L. Lindas Best i Echo, które zdobyły sobie powszechne 
uznanie. Wielką ilość swych wyrobów tytoniowych sprzedaje powyż
sza firma wśród amerykanów, którym coraz bardziej smakują dobre 
wyroby polskie. Ob. Ludwik Linda pochodzi z Poznańskiego, syn J::m 
urodzony w Buffalo. Firma rozwija się coraz lepiej, gdyż prowadzona 
jest sumfennie i rzetelnie. • 
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Wacław Kranz. 
Do grona polskich piekarzy należy ob. Kranz, urodzony w Trze

mesznie w Wiei. Księstwie Poznań. roku 1870,gdzie odbył lata w prak 
tyce piekarskiej,pracując później jako wyzwolony piekarz w różnych 
miastach.Mając lat 23, przybył ob. Kranz do Ameryki w r. 1893 przy 
bywając wprost do Buffalo, gdzie początkowo pracował w różnych 
a później piekarniach na własną rękę założył piekarnię w r. 1899 przy 
ul. Lovejoy.N o.191. Będąc dobrym i praktycznym piekarzem w krót
kim stosunkowo czasie zdobył sobie licznych odbiorców, wypierając 
z okolicznych i dalszych groserni polskich pieczywo niemieckie a wpro
wadzając w nie znany z dobroci chleb polski. Z biegiem lat ob. Kranz 
coraz większe zdobywał sobie wzięcie i dzisiaj jest poważnym obywate 
Iem, a w swym zawodzie wziętym. 

Pieczywo swe rozwozi nawet w okolice,gdyż piecze smacznie i do
brze. Ożeniony w r.1899 z Wilhelminą, z domu Hein a po mężu Karole 
wskę, wdową, której pozostało 4 dzieci,dochował się ob.Kranz prócz tego 
dwóch córek Florentyny i Wandy a pochował dwoje.Z organizacyi pol 
skich jest członkiem Zwią,zku Nar. Pol. należą,c do grupy Rzemieślni
ków. 

Będąc już wyzwolonym piekarzem, wzięty do wojska, służył w 
Stargard na Pomorzu przy 9tym pułku piechoty od roku 1890 do 1893 
dosługując się rangi podoficera. Pracował w pierwszych piekarniach 
w Poznaniu, Gnieźnie, Janowcu, Trzemesznie, Bninie i innych mia
stach, wszędzie ucząc się czegoś nowego, zaznajamiając się ze specyal
nośeiami i tajemnicami sztuki piekarskiej. 

·wyszkoliwszy się znakomicie ob. Kranz czując w sobie siły 

i zdolności, wiedząc o tern, że nie byle mu kto potrafi dor6wnać, posta
nowił udać się do Ameryki, gdzie nie obawiał się trudności, wiedział 
bowiem, że wszędzie da sobie radę, będąc dobrym piekarzem, chętnym 
do pracy i ruchliwym. 

Osiadłszy w Buffalo, ob. Kranz rzucał się w przedsiębiorstwa aż 
wreszcie stanął na nogach. Było mu początkowo trudno ale nie zrażał 
się niczem i szedł naprz6d. Obecnie prowadząc 8 lat piekarnię zatrud
nia ob. Kranz cały szereg ludzi. 

W ozami rozwozi pieczywo po osadzie polskiej,zagląda i do kolonij 
niemieckich a także do są,siednich miasteczek, gdyż pieczywo jego wy
robiło już sobie dobrę markę. 
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Stanisław Władysław Polski. 
,Jedynym uzdolnionym fachowo ogrodnikiem polskim na East Buf 

falo jest ob. Stanisław Polski. Ob. Polski urodził się dnia 5 listopada 
1877 roku w miejscowości Gniewkowie, Księstwie Poznańskiem z ro
dzic6w Andrzeja i Maryi z Nowak6w Polskich .• Poczl!,tkowe nauki o
trzymał w Innowrocławiu, poczem kształcił się w Poznaniu w ogrodzie 
handlowym „Kunstgaertnerei", pracując w oranżeryach i przy szkól
kal.:h dla warzyw,gdzie te$ uzyskał patent zawodowego ogrodnika. Ja
ko fachowy ogrodnik pracował w Berlinie, dalej w prowincyi Szlez
wing Holsztein w mieście Pinneberg,p6źniej w Hamburgu, Hanowerze, 
Elberfeld, Barmen, w prowincyi nadreńskiej, w Kolonii, w Monachium, 
w Zurychu - skąd odbył podr6ż naukowi!, do Alp - gdzie zwiedził r6 
żne miejsca klimatyczne, przebywając tamże przez 9 tygodni. Z g6r al
pejskich udał się następnie do Włoszech i pracował tamże w oranże
ryach w Turynie i Arolo. Po powrocie z Włoszech pracował zn6w w 
Szwajcaryi w mieście Luzerno -- sk!!,d udał się do Francyi, do Pary
ża, gdzie przebył przez trzy lata, pracując w pierwszorzędnych szko
łach i handlowych ogrodach oraz na wszechświatowej wystawie w Pa
ryżu. 

Czują,c się na silach, po odbyciu długiej praktyki w r6żnych kra
jach - postanowił osiąść w ojczyźnie i przeni6sł się do lnnpwroclawia 
gdzie założył na własnl!, rękę interes ogrodniczy, kt6ry jednak po 
clw6ch latach zwinął, przenosząc się do Ameryki i osiadając przed 4 
laty w Buffalo, gdzie cieszy się jak najlepszem powodzeniem,gdyż w 
roku pobytu był wstanie kupić sobie własny dom i założyć ogrodni
ctwo w Buffalo, kt6re prowadzi dzisiaj na wielki!, skalę i całymi wa
gonami kolejowemi sprowadza towar. 

Urządza też przy prywatnych rezydencyach ogrody na zam6wie
nia. Ożeniony w roku 1900 w kraju z Heleną, Malicką,dochował się 4 
dzieci a to: dw6ch syn6w Zygmunta i Alfonsa i dw6ch c6rek Ludwiki 
i Maryanny. 
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W al enty Bilski. 
Urodzony w miejscowości Bnin w Wiel. Księstwie Poznańskiem 

w r. 1855, przybył do Ameryki w r. 1881, osiadając w Buffalo, gdzie 
początkowo pracował jako malarz w większych przedsiębiorstwach, a 
w r. 1892 założył na własną rękę skład obuwia przy Peckham, który 
w parę lat zwinął. Mając wielkie znajomości i stosunki, założył w roku 
1901 salun i restauracyę przy Broadway nr. 1078, który do dzisiaj 
z powodzeniem prowadzi. Gospoda ob. Bilskiego znaną jest na Pol
sce, gdyż tu skupia się od lat kilku ruch na Broadwayowie, tern 
bardziej, że gościnny gospodarz umie sobie ująć gości i uprzyjemnić 
im pobyt w swym lokalu. 

Z Towarzystw polskich ob. Bilski był członkiem Towarzystwa 
św. -Walentego w parafii św. Stanisława, obecnie jest członkiem Zw. 
Nar. Polskiego, należąc do tej organizacyi z górf! od lat 15stu, jako 
członek Rzemieślników Polskich gr. 168. ,Jako Związkowiec obywa
tel Bilski należy do weteranów, gdyż należał do tej organizacyi od 
jej założenia, ale później wystąpił. 

Interes prowadzi ob. Bilski wzorowo i ma wielki wybór wszel
kich napojów. 
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Jan Żelechowski. 
Jednym z najlepiej znanych i powszech

nie lubianych "obywateli jest bezwątpienia 
ob. Jan Żelechowski, urodzony w r. 1869 w 
Kikole, w Królestwie Polskiem, w gubernii 
Płockiej, z rodziców Antoniego i matki Jó
zefy z Nowińskich Żelechowskich. Ob. 
Żelechowski początkowe szkoły odbył w osa
dzie rodzinnej, poczem odbył praktykę jako 
ogrodnik w zakładach dworskich w Dzia
lyniu, a następnie w Warszawie. Po ukoń
czeniu praktyki jako samodzielny ogrodnik 

ożenił się w Dzialyniu z Julią Kurowską i w 4-tym tygodniu po we
selu wyemigrował z żoną do Ameryki, osiadając początkowo w Man
sfield, Pa., a następnie w Buffalo, N. Y. Ob. Żelechowski po.czątko
wo jak każdy emigrant, pracował na kawałek chleba ciężko, szuka
jąc zajęcia w różnych fabrykach i zawodach, aż nareszcie nabrawszy 
znajomości języka angielskieg·o, rzucił się na więcej popłatne stano
wisko i objął posadę agenta, a następnie asystenta przy wielkiej kom
panii ubezpieczenia na życie, Prudential Life Insurance Co., na któ
rej to pozycyi pozostał przez. lat 7 i 8 miesięcy. Ob. Żelechowski 
wolny czas od zajęć poświęcał z prawdziwą przyjemnością dla spraw 
narodowych, biorąc żywy udział w życiu tutejsze.i Polonii i pracując · 
w różnych organizacyach i towarzystwach, a szczególniej w towa
rzystwie śpiewu Chopina, gdzie w uznaniu zasług, sprawował przez 6 
lat urząd prezesa. Obecnie ob. Żelechowski jest reprezentantem hur
townego składu likierów, wódek i wina i dostarcza na zamówienia to
wary do detalicznych interesów, ciesząc się wśród swych odbiorców 
przyjaźnią i szczerem poparciem. 

Ksaw-ery }1ran. Krzyżanowski; 
Urodzony w Prusach Zachodnich, w Białachowie r. 1874,przybyl 

do Ameryki 1882, osiadah,c w Buffalo. 
Czynny i obrotny pracował początkowo w krawiectwie, później 

przerzucając się z zawodu do zawodu, był zajęty w biurach, pracował 
jako fotografista, w końcu zajmując się czynnie polityką, jako zwolen
nik partyi republikańskiej za oddane usługi tej organizacyi, nie tylko 
że zdobył honorowe godności jak urząd District komitemana w 12 
wardzie w lszym dystrykcie ale także otrzymał posadę inspektora u
lic, którą z pożytkiem dla miasta do dzisiaj zajmuje. 

Z organizacyi polskich ob. Krzyżanowski jest członkiem Związ
ku Narod. Pol. należąc do grupy 139 Czytelnia i obrany został delega
tem do Gminy Polskiej. Prócz tego ob. Krzyżanowski jest cztonkiem 
Kola Śpiewackiego a jako dobry śpiewak także jest członkiem niemiec 
kiego tow. Śpiewaczego. Oże~iony w r. 1895 z Maryanną z domu Fli
sakowską, dochował się 3 synów i 2 córek. 
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Jan Stro111ski. 
Jednym z obszernie znanych tak wśr6d polak6w jak i ameryka

n6w jest ob. Jan Stromski, zamieszkały pod No. 566 Filmore ave. -
Urodzony na ziemi amerykańskiej bo w Buffalo na Mortimer ul. w 
roku 1875 dnia 5 sierpnia z rodzic6w Augusta i J6zefiny Ulenberg, 
kt6rzy przed 40 Iaty przybyli ze Starogardu, początkowe nauki otrzy
mał w szkole parafialnej św. Stanisława B. i M. w Buffalo, poczem 
uczęszczał do szkoły publicznej No. 31 a wreszcie chodził do Kolle
gium św. Kanizyusza. Oddawszy się pracy fizycznej - pracował jako 
zakladacz pas6w transmisyjnych po fabrykach a następnie otrzymał za 
jęcie u kompanii tramwajowej International Railway Co. gdzie do dziś 
pracuje jako konduktor z małą przerwą od r. 1893. 1V roku 1900 wy-

, kupił po szwagrze Macieju Ciszku hurtowny skład w6dek przy Fillmore 
ave. kt6ry przez półtora roku prowadził. 

Mając żyłkę myśliwską każdą wolną chwilę poświęca temu sporto 
wi, bądź to idąc na polowanie, bądź też biorąc udzioł jako dobry strze
lec w kontestach strzelania do tarczy we wszystkich pozycyach,za co o 
trzymał kilka medal6w oraz nagr6d, Chodu.ie też zawsze najlepszego 
gatunku rasowe psy myśliwskie, kt6rych ma po kilka sztuk. 

Ob. Stromski ze swej żyłki myśliwskiej znany jest powszechnie i 
już w syn6w swych wpaja ten sport, czego dowodem, że synek jego E
dzia, już potrafi dzielnie strzelać i żeglować. Ob. Stromski pojął za żo 
nę Emilię Perską, z kt6rą dochował się czterech syn6w i jednej c6rki. 

Jan Fr. Szkotnicki. 

Do najlepszych krawc6w męskich w 
Buffalo należy ob. ,T. Szkotnicki, posiadają,

cy obecnie sw6j zakład krawiecki. Ukoń

czywszy praktykę w swoim zawodzie kra
wieckim, pracował jako czeladnik tak w kra
ju jak i w Ameryce po pierwszorzędnych 

zakładach i pracowniach krawieckich. Przed 
kilku laty założył na własną rękę zakład 
krawiecki pod nr. 880 Sycamore ul., który 
przeni6sł pod nr. 1425 Broadway. Obywa-

tel J. Szkotnicki pochodzi z Galicyi z powiatu Mieleckiego i w Ame
ryce przebywa od 8 lat i to przez cały czas w Buffalo, gdzie pozostał 
obywatelem amerykańskim. Z organizacyj polskich ob. J. Szkotni
cki należy do Unii Polskiej nr. 28, a poprzednio należał do Kółka 
Śpiewackiego Chopina. 
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M. W. Witowski. 
Zasiedział.vm i powszechnie znan.vm ob,vwatelem w Buffalo jest 

ob. M. W. Witowski. Urodzon.v w Sil'ldlecu koło Kostrz.vna w W. 
Księstwie Poznańskiem r.1863, w młod,vm wieku przybył do Ameryki 
wraz z rodzicami, osiadając z niemi w Buffalo. Początkowo ob. Wi
towski pracował w różnych zakładach jako zdolny pracownik, póź
niej w r. 1890 zaloż,vl na włrsną rękę interes, otwierają,c salun, po
czątkowo pod nr. 608 Carrol ul. U przejmy gospodarz, wesoły i żar
tobliw,y, potrafił w krótkim czasie rozwinąć interes i ściągnąć gości, 
tern bardziej, że b,vl dobrze znanym w bliższej i dalszej okolicy. Miej
sce jego wnet stało się punktem centralnym w tej części Buffalo, gdzie 
poczęli się skupiać Polacy, gdyż znali swego wiarusa z dobrej strony 
i jako dobrego Polaka. 

Ożeniwszy się w r. 1890 z Józefą z domu Knuth, pochodzącą 
z Detroit, Mich., dochował się ob. Witowski dwóch. synów, vValen
tego i Stanisława i trzech córek, Wiktoryi, Weroniki i Klary. 

Obecnie ob. Witowski prówadzi interes pod nr. 559 Carrol na
rożnik Larkin ul., gdzie zawsze można dostać dobrego napoju tak kra
jowego jak i importowanego, jak również wszelkich specyalności. Do 
ob. Wit'.>wskiego schodzą się nie tylko Polacy, ale także obywatele 
wszelkiej narodowości, gd,vż jest znanym w Buffalo i ma wielkie wzię
cie. Mężowi dopomaga wielce w interesie żona Józefa, która gospo
darnością pomnaża mająteczek. Córki ob. Witkowskiego są obecnie 
zatrudnione w pierwszorzędnych sztorach departamentowych. 
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Parafia Wniebowzięcia Naj. 1Uaryi Panny 
w Buffalo, N. Y. 
(ZAf,OŻONA ROKU 1889) 

Trzecią z rzędu, podług starszeństwa, parafią polską w Buffalo 
jest parafia Wniebowzięcia Najśw. M. P., powstała w północnej dziel
nicy miasta, na tak zwanej „Czarnej Skałce" (Black Rock), w przyz
woitem zupełnie oddaleniu od reszt;;, parafij polskich, które na wscho 
dniej stronie miasta się rozłożyły obok siebie. Parafię Wniebo
wzięcia założył w roku 1889 ks. Teofil Kozłowski, stawiając na rogu 

Kościół Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. 
ulic Amherst i Peter kościół i szkołę razem w jednym budynku jak 
rycina przedstawia. Potem ks. Wiktor Zaręczny rządy pasterskie tu 
sprawow'.'\l przez rok, po którym nastąpił przyb,rły z Minnesoty ks. 
,Jakób Wójcik. Energia tego ostatniego (bawił tu 2 lata) dźwignęła 
plebanię, która do dziś stoi. Od roku 1894 ~ 1900 dzierży} w swoim 
ręku ster rządów parafialnych ks. Tomasz Stabenau, doktor filozofii, 
przybyły z Rzymu. Wreszcie na początku roku 1900 ks. Adam 
lfarcinkiewicz przybył tu ze SalamaBki, podczas gdy ks. dr. Stabenau 
poszedł na jego miejsce do Salamanki. Zamienili się po przyjacielsku. 
Parafia ta liczy około 500 familii, posiada szkolę, do której uczęszcza 
300 dzieci, które uczy 5 Sióstr Felicyanek. 

Pod koniec r. 1901 objął tę parafię ks. Ludwik Chodacki i „trzy
ma ją <lo dziś dnia". 
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Ks. Chodacki - jak nas sam poinformował, zapewne w swych 
oryginalnych żartach, urodził się w „Betleem", o ile zaś my sami wie
my - pochodzi z Galicyi, z powiatu brzeskiego, z parafii Jadownik. 
Studya swe uzupełniał w Seminaryum Polskiem w Detroit, gdzie 
uczęszczał na :filozofię i teologię przez 4 lata. Prymicye odprawił w 
parafii Przemienienia Pańskiego w Buffalo, gdzie też przez 2 rriiesil!ce 
sprawował obowil!zki asystenta, poczem przez 6 miesięcy w parafii 
św. Stanisława w Buffalo, dalej przez 2 lata był asystentem w angiel
skiej parafii św. Jana w Olean, N. Y., dla usług duchownych dla po
lak6w. Przez 3 miesią;ce zastępował 6wczesnego proboszcza parafii św. 
Jana Kantego z Buffalo ks. Basińskiego, poczem w r. 1901 obją;ł para
fię Wnieb. Najśw. M. P. na Black Rock, kt6rą; do dnia dzisiejszego za
rzlJ:dza. W czasie tym pobudował dom mieszkalny dla Si6str Felicya
nek, zakupił kilka lot, oraz położył fundamenta pod nowy kości6ł, 
kt6ry w przyszłości ma być pobudowany. Jest to znany oryginał, 
kt6r.r chętnie popisuje się akcentem mazurskim . 

. Obowi!};zki asystenta w tej parafii sprawuje ks. Michał Hełminiak 
a poprzednio był asystentem ks. Bubacz. W osadzie polskiej na Black 
Rock istnieją; następują;ce .Towarzystwa kościelne i narodowe: 

Tow. kościelne św. ,J6zefata, prezes J. Pią;tkowski, 
Tow. ,. Gwardyi Kościuszki,prezes F. Kaczmarek, 
Tow. św. Jana Chrzciciela gr. 159 Zjed. P. R.K. prez. W. Sitarek, 
Tow. św. Antoniego gr. 170 Zjed. P. R. K. prezes A. Wołyński, 
Tow. Kadet6w, prezes Z. Kroczyński, 
Tow. R6żańcowe niewiast, 
Tow. Panien Dzieci Maryi, 
Tow. Chłopc6w św. Stanisława Kostki, 
Tow. Sok6ł No. 10, p~eŻes F. Rożański, 
Tow. Ryc. Stol. Warszawy gr. 689 Zw. N. P. prez. B. Nawrocki, 
Tow. Nadzieja gr. 354 Zw. N. P. prezes K. Fr!!ckowiak, 
To~. Zwią;zek Młodzieży Polskiej No. lOprezes K. Pawlaczyk, 
Tow. Śpiewu Lirnik prezes K. Nalepa, 
Tow. Polskich grosernik6w i rzeźnik6w prezes W .Szczepanik. 

Wojciech Starczewski. 
Jedynym pogrzebowym polskim na Black Rock,. jest ob. Wojciech 

Starczewski, urodzony w Nowym Targu w Galicyi, roku 1866go. Do A 
meryki' przybył w r 1885, osiadajl!,C w Buffalo. Jako wyszkolony sto
arz, dostał zaraz dobre miejsce chociaż w pierwszych dniach było mu 
osyć ciężko. P6źniej został formanem w jednej z fabryk stolarskich 

gdzie pracował przez lat . 2. Następnie założył na własnl!, rękę zakład 
stolarski, ale przez niesumienność niekt6rych ludzi musiał go ·zwiną;ć. 
P6źniej pracował jeszcze za formana w fabrykach, wreszcie żałożył 
przedsiębiorstwo pogrzebowe, kt6re jak najlep~ej rozwinl!,l. Pr6cz tego 
prowadzi zakład artystycznych rob6t stolarski~h, a specyalnDścią; jego 
jest budowa ołtarzy, kt6rych już kilka dla r6żnych kościoł6w wykoń 
czyl.Mieszka pod No.18 Joslyn Place; Telefon, Bell North 4971. 
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Ob. J akób Strzęp. 

/ 
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Jakób Strzęp. 

Ob. Jak6b Strzęp urodził się w Rogożniku, w polP. Nowotarskim 
w Galicyi, w·r. 1866 tym. Przybył do Ameryki wprost w r. 1886 tym 
do Buffalo, gdzie osiadł na Black Rock, poczl};tkowo pracujl};c w r6ż
nych fabrykach, zarabiając zaledwie po 25c. dziennie w pierwszym 
m1es1ą,cu. Jednakowoż ciężkie czasy potrafił przetrzymać z wrodzoną; 
sobie energią i nie tracąc nadziei, że musi być lepiej, wytężył wszyst-

Dom i interesy ob. Strzępa. 

kie siły, by się utrzymać i dojść do zamierzonego celu. Wiara w 
siebie i własne siły dopomogła. Niebawem zdobywał w fabrykach 
coraz lepsze miejsca, aż w końcu został przełożonym nad częścią; ro
botnik6w. Wytrwałością, i pilnością, w pracy po czterech latach tyle 
zdziałał, że potrafił sobie założyć interes rzeźnicki, kt6ry prowadzi do 
dnia dzisiejszego. Uprzejmość w obcowaniu z ludźmi, jak r6wnież 
praktyka życiowa i sumienność w interesie pomogły mu znakomicie. 
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Nie pragnt!c cudzej krzywdy, sam niejednokrotnie wolał stracić, bo 
trzymał się zasady, że cudze dobro nic tuczy. Dlatego też rosło do 
niego zaufanie ludzi, którzy się koło niego bardziej skupiali, a równo
cześnie p. Strzęp zdobywał prócz ogólnego szacunku majt!tek. Nieba 
wem prócz interesu zalożyl p. Strzęp salun, który prowadzi z powo
dzeniem. Dzięki swej rzetelności pomaga ludziom, a oni jemu. -
Jednakowoż nie tylko na polu dorobku majt!tkowego potrafił p. 
Strzęp rozwint!Ć swe siły. Jako działacz społeczny także niewt!tpliwe 
położył zasługi. 

Mieszkajt!c na Black Rock od 20 lat, a zatem niemal od samego 
pocz!J:tku prawdziwego rozwoju tej dzielnicy miasta Buffalo, przykła
dał przy każdej sposobności swej ręki do wszystkiego co dobre i co 
mogło zakl<tdającą się tu osadę polską podnieść. W miarę jak na Black 
Rock zaczęli się osiedlać polacy, ob. Strzęp zaczął myśleć o założeniu 
polskiej parafii. Przy pomocy innych współrodaków udało mu się 
wreszcie zorganizować komitet, który zajął się budową kościoła pol
skiego i rozpoczęte dzieło doprowadził do końca. W pracy tej ob. 
Strzęp brał ogólny udział. 

Prócz tego p. Strzęp jest czynnym członkiem niemal wszystkich 
Towarzystw polskich na Black Rock, a w gnieździe Tow. ,,Sokół" jest 
długoletnim skarbnikiem. Jest także członkiem Zw. Nar. Pol. i Zjed
noczenia Pol. Rz. Kat. Obecnie wybudował sobie dwa piękne domy 
przy ul. Amherst pod No. 396, gdzie prowadzi rzeźnictwo i salun. 
Jako handlowiec je~t jednym z przywódc6w Polonii na Black Rock, a 
ostatnien:i było jego pragnieniem, by wszystkich biznesistów polskich 
skupić w· Towarzystwo kupców polskich, któreby wszystkim nieoce
nione przyniosło korzyści. Zamiar udał się i dzisi::lj Towarzystwo 
to pięknie się rozwija. 

Prócz domów przy Amhert posiada p. tltrzęp loty w West Seneca 
· i w Depew, a majątek jego dochodzi do poważnej sumki $25,000, a 
wszystko to zdobył pracą wytrwałą, nie zapominając o tern, że zara
biał 25c. dziennie w pierwszych początkach. Jest to niezbity dowód, 
że praca rzetelna popłaca. 
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Ob. W. Szczepanik. 
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Wojciech J. A. Szczepanik. 
Szeroko znanym obywatelem na Black Rock i wogóle w Buffalo, 

jest ob. Wojciech Szczepanik. Urodził się 7 kwietnia 1861 roku w 
miejscowości Bobrowa, powiat Ropczyce, w Galicyi. Po ukończeniu 
szkół obowiązkowych, przybył do Ameryki w młodym wieku. Zna
lazłszy się w Buffalo r. 1883, wyjechał na 8 miesięcy do stanu Michi
gan, do Towas City, skąd podąż.vl do Detroit, Mich., a po przebyciu 
tamże przez 3 miesiące, powrócił do Buffalo. Jednakowoż natura 
ruchliwa, nie dała mu długo usiedzieć na miejscu, bo po 3 miesiącach 
wrócił do Buffalo, gdzie się na stałe osiedlił. Pracując początkowo 

po różnych zakładach, ob. Szczepanik kierował się ciągle myślą, by 
zaoszczędziwszy grosiwa, zacząć nim kiedykolwiek interes na siebie. 
::VIając licznych przyjaciół i wyrobiwszy sobie dobre imię wśród współ
rodaków i obconarodowców, z zaoszczędzonych pieniędzy zakupił so
bie realność pod nr. 415 Amherst ul., gdzie wystawił piękny budy
nek i otworzył salun, który przez lat 10 z rzędu prowadził. 

Do lubianego powszechnie ob. Szczepanika, schodziło się sąsiedz
two, jako do wiarusa, gdzie najmilej schodziła pogawędka, a uprzej
my i gościnny gospodarz umiał sobie ująć gości, umiał ich takle zjed
nać tak, że w krótkim czasie rojno było u niego zawsze i wesoło. 

Jednakowoż z czasem ob. Szczepanik zauważył, że salun zbyt 
wpływa szkodliwie na jego zdrowie, zwinął go, a na tern miejscu otwo 
:rzyl grocernię i skład rzeźniczy. Jak poprzednio, tak i wówczas, 
odbiorców ob. Szczepanikowi nie brakło, gdyż znany był powszechnie, 
poważany i znany z rzetelności w interesie. 

Dlatego też w lat kilka mógł ob. Szczepanik dorobi<~ się skromne
go mająteczku. Z biegiem czasu ob. Szczepanik dokupił przylegle 
loty i wybudo,vał na locie nr. 411 pi1;lrny budynek, który obecnie wy
dzierżawił. 

vV życiu osady buffaloskiej, a zwłaszcza dzielnicy polskiej na 
Black Rock ob. Szczepanik czynny i żywy brał udział. Niemal od 
samego początku pobytu w Buffalo, ob. Szczepanik brał udział w ob
chodach, zgromadzeniach i wszelkich akcyach narodowych. 

Interesował się każdą ważniejszą sprawą, dokładając pracy i sta
rań, by rzecz dobra miała powodzenie. To też gdy na Black Rock 
powstała myśl założenia Towarzystwa Grocerników i Rzeźników 
polskich, pracował w tym kierunku wytrwale, za co go też ogól człon
ków Stowarzyszenia obrał prezesem. 
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Ob. Frj\nciszek Kozłowski. 
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Franciszek Kozłowski. 

Jednym z najwybitniejszych obywateli w dzielnicy miasta Buf
falo, z~anej Black Rock, jest ob. Franciszek Kozłowski. Urodzony 
w miejscowcści Niemieckie Brzozie w Prusach Zachodnich roku 1866. 
Już w młodym wieku poświęcił się pracy zawodowej, w.rszkoliwszy się 
na doskonałego stolarza, pracował bowiem w różnych wielkich mias
tach Europy. 

Umysł przedsiębiorczy pchał jednak obywatela Kozłowskiego na
przód, miał wiele energii, był zdolnym i przedsiębiorczym i zdawało 
mu się też, że powinien zrobić w świecie jeżeli nie fortunę, to przy
najmniej grosz odpowiedni. Nie namyślając się długo ob. Kozłowski, 
mając lat 20, · puścił się do Ameryki w r. 1882 w pierwszych dniach 
maJa. 

Nie mając wielkich zasobów, napotkał już na samym wstępie swe -
go wyjazdu do Ameryki na trudności, podrożały bowiem karty okrę
towe i te oszczędności jakie sobie ob. Kozłowski odłożył na pierwsze 
początki pobytu w Ameryce, musiał dołożyć do szyfkarty. ,,~ylądo

wawszy w N ew Yorku, znalazł ob. Kozłowski tylko 2 dolary w kie
szeni. 

To pierwsze niepowodzenie nie odebrało jednak ob. Kozłowskie
mu wiary w siebie i chociaż później przez dłuższy czas musiał bory 
ka<{ się z losem, za" sze wierzył, że przy swej pracy i zdolnościach, 
musi dojść do czegoś. ,V New Yorku nie mogąc czego innego zna
łeś<- w pierwszej chwili, gdyż na szukanie lepszej pracy nie było pie
niędzy, ob. Kozłowski poszedł pracować na :farmy. Po miesiącu za
robiwszy parę dolarów, ob. Kozłowski wyjechał do Buffalo, gdzie 
znalazł pracę w zakładach stolarskich. Pomimo tego, że ob. Kozłow
ski był ·doskonałym stolarzem, w pierwszych tygodniach zarabiał tyl
ko dwa dolary tygodniowo i życie. To także nie potrafiło go zrazić i 
postanowił wytrwać. Z roku na rok zdobywał coraz lepsze miejsca, 
gdyż amerykanie poznali się na jego zdolnościach, a po 11 latach pra
cy zawodowej, założył z zaoszczędzonych pieniędzy interes, wydzier
żawiając na Black Rock, w miejscu obecnie zajmowanem, salun i rzeź -
nictwo. Nowe zajęcie dodało bodźca ob.· Kozłowskiemu do tern usil
niejszej pracy. O świcie już był na nogach, a późno w noc zastawa
no go jeszcze przy pracy. Nie dosypiając, nie wiedząc co to jest 
spoczynek, prowadził interes z niezmordowaną. energią i w roku tak 
go wyrobił, że to samo miejsce, które poprzednik opuścił dla braku 
kostumerów, ob. Kozłowski w jednym roku zakupił i dzisiaj rozsze
rzył na okazały handel niemal departamento wy, gdyż prócz salunu 
prowadzi na wielką skalę rzeźnictwo, a t'l.kże i pienvszorzęrlni gro
cernię. 

Do prowadzenia interesu obywatelowi Kozłowskiemu przyczyni
ła się wielce znajomość obchodzenia się z ludźmi i doskonała znajo
mość handlowa, w której powszechnie się wyróżnia. Pomimo sko m-
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Domy i interesy ob. Kozłowskiego przy ul. A.mherst. 
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binowanego interesu jednego ma tylko pomocnika, a zreszt!!, sam z 
żonl!, obsłuży tłumy odbiorców, którzy cisn!!, się zawsze do jego inte
resów. 

Dzisiaj ob. Kozłowski jest właścicielem wielkiego bloku domów, 
które po części uwydatnia zał!!czona fotografia. Prócz gmachu fron
towego, który widać ze zdjęcia, do bloku tego należ!!, także 3 domy 
dwa półpiętrowe prz.vlegaj!!,ce z boku, a w środku tego bloku wznoszl! 
się jeszcze dwa domy, półpiętrowe, z których jeden jest murowa
ny. Dodać jeszcze wypada, że prócz tego bloku na Bhck Rock, ob. 
Kozłowski jest właścicielem kilku innych realności, jak budynek na 6 
familij przy Woltz Ave. i w śródmieściu przy ul. Locust budynek 
mieszkalny na 4 rodziny. Zdobycie tego majl!tku zawdzięcza ob. 
Kozłowski tylko sam sobie, swej pracy niezmordowanej i niezwykłej 
wytrwałości, 

Pomiędzy amerykanami ob. Kozłowski ma wielkie wzięcie i wpły
wy i należy też do całego szeregu poważn.vch To"<Varzystw amerykań
skich. W kołach polskich ob. Kozłowski wyrobił sobie nie tylko 
uzna.nie, ale poważanie i szacunek. Gdy na Black Rock zawil!,zalo się 

Stowarzyszenie Polskich Kupców, ob. Kozłowskiego obranokasye
rem. Ożeniony w r. 1887 z, Reginl!, z domu Dickenhen, rodem z Buf
falo, dochował się ob. Kozłowski jednej córki Maryi i dwóch synów 
Henryka i Franciszka. Troje dzieci umarło. 
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Ś. p. Piotr Metelski. 
Znanym w Buffalo i na Black Rock od długich lat był ś.p. Piotr 

Metelski. U rodził się w miejscowości Bnin w W. Ks. Poznańskiem. 
Do Ameryki przyjechał. w r. 1880, osiadajf!,c w Buffalo, gdzie z po
CZl!,iku pracował w r6żnych zawodach, p6źniej założył interes na rogti 
ulic Sweet i Broadway, pod nr. 1114. Lokal ten, a względnie gospo
darz, zapisał się złotemi głoskami w historyi osady buffaloskiej. Tu-

S. p. Piotr Metelski. 

taj skupiała się Polonia, tutaj gwarzono, obradowywano i projektowa
no plany na przyszłość. Tu powstało Towarzystwo Rzemieślnik6w 
Polskich. Tu powstała Czytelnia i cały szereg innych Towarzystw, 
bo gospodarz ob. Metelski był dusz!!, wszystkiego, on działał, on pra
cował i zachęcał do tworzenia rzeczy, kt6re p6źmej okazały się tak 
dobremi dla wielu, nie tylko jedno3tek. 

__ "'-_...,__...,_ ______ ~..,_..,_..,_..,_..,_.., ___ ~---~~.,..,...,..,..--..... -~ --..,.,._, _ ---- ~ --~ ~ 
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Ś. p. ob. Metelski serdeczny druh i obywatel, zawsze myśl al tyl
ko o tern, by skupiać, by gromadzić rozproszone siły w jedną całość, 
to też przeni6slszy się na Black Rock, pod nr. 930 Grand ul., pozostał 
tym, jakim był na East Buffalo. ,Tak tam, tak i tu, stał się on duszą 
życia narodowego, do wszystkiego dodawał otuchy, a na energii nigdy 
mu nie zbywało. To też znalazłszy się na Black Rock, stal się on 
ogniskiem życia, w kt6rem wrzało jak w ulu, bo gospodarz uprzejmy 
i lubiany, był wysoce szanowany przez wszystkich i ściągnął swym 
taktem, wzięciem i powagą całą osadę do siebie. 

Większa część Towarzystw polskich, jakie powstały na Black 
Rock, zwłaszcza Towarzystw związkowych, jest zasługi! ob. M.-itelskie
go, kt6ry mniej lub więcej swej energii lub pracy w nie włożył. By 
on założycielem, lub jednym z założycieli Tow. Nadziei, Tow. Sok6ł, 
Tow. Śpiewaków i t. cl., które do dzisiaj jak najlepiej się rozwijają. 
Związku Narodowego ob. Metelski był jednym z najdzielniejszych 
szermierzy i dzięki jego pracy Związek ten wzr6sł w tych okolicach w 
powagę. Zaznaczyć jednak wypada, że prawą ręką ś. p. obywatela 
Metelskiego, była jego żona btanislawa Klepiszerska, kt6ra do sp6lki 
z nim pracowała we wszystkiem. Dzi~ki też jej wsp6lpracy mógł 
ob. ::\,fetelski tyle dobrego zdziałać, co zdziała}. To też gdy zamknął 
oczy, osada polska wyruszyła niemal in corpore, a prócz Polaków, nie 
brakło innych wszelkiej narodowości, tak, że pogrzeb ten wyglądał 
raczej na manifestacyę tego, który za życia był działaczem i praco
wnikiem dla innych, dla którego najmilszem było widzieć swych 
współrodaków w powodzeniu. To też dzisiaj chociaż ob. Metelski nie 
ż,yje, pamięć jego nie zaginęła. Lokal jak dawniej tak i dzisiaj, jest 
ożywiony. Obszerna hala zwana halą Metelskiego, zawsze rojna, bo 
tu odbywają się wszystkie baie, przedstawienia i koncerty nie tylko 
polskie, ale także i obconarodowe. Przytem wyborne napoje, impor
towane wina, likiery i t. d., lokal Metelskiego w,yrabiają na pierwszo
rzędną gospodę, w której mile czas się przepędzi. 

Pani Metelska dokłada starań, by lokal swój utrzymać na wyso
kości ~zadania. Ś. p. ob. Metelski pozostawił po sobie córkę Helenę. 
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Ob. Franciszek S. 'Trudnowski. 

· 385 



Franciszek S. Trudnowski. 
Do młodych handlowc6w, ale znanych szeroko na Black Rock i 

w Buffalo należy Fr. S. Trudnowski, właściciel biura kart okrętowych, 
przesyłki pieniędzy i. t. d. Pełen zdolności, a przytem energiczny 
potrafił w kr6tkim stosunkowo czasie nie tylko zdobyć doświadcze
nie w interesie, wymagającym wiele znajomości handlowej i niezwyldej 
obrotności, ale zdobył sobie szeroką, klientelę i wzięcie. 

Ob. Fr. S. Trudnowski w Auton10bilu. 

I 
Ob. Franciszek S. Trudnowski urodził się roku 1884 w Kr6lestwie 

Polskiem, w miejscowości Dobrzyń położonej nad Wisłą, w gubernii 
płockiej. Do Ameryki przyl:iył w r. 1888 wraz z rodzicami, kt6rzy 
osiedli w Buffalo. 

Po ukończeniu szkoły parafialnej, uczęszczał jeszcze ob. Trudnow 
ski do szkoły niemieckiej św. Franciszka, w celu nabycia znajomofoi 
języka wielce użytecznego w mięszanych dzielnicach miast amerykań
skich. P6źniej uczęszczał młody Franciszek do szkoły publicznej, 
wreszcie do (High School) szkoły wyższej. 
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Od młodych lat ob. Trudnowski miał żyłkę biznesową, kt6ra prze 
mogła w nim w końcu zamiar poświęcenia się jakiemukolwiek zawodo 
wi naukowemu, a skierowała na drogę interesu, kt6ry rychło, bobę

dąc jeszcze studentem rozpoczął. Było to 29go sierpnia 1902 roku, w 
kt6rym otworz.rł biuro realnościowe i asekuracyjne po No. 952 Grant 
ul. i biuro to do dzisiejszego dnia z powodzeniem prowadzi. Znając 
się dobrze na wszelkich sprawach bankowych i asekuracyjnych, potra
fił sobie ob. Trudnowski w kr6tkim czasie wyrobić s;;.eroką klientelę, 

ściągnąć do swego ofisu niemal cale Black Rock, gdyż pr6cz tego, cie
szy się powszechnem wzięciem i jest lubiany dla swej uprzejmości i 
uczynności bez wyją,tku z kim ma do czynienia. Temu też prz.vpisac 

Doni ob. Fr. Trudnowskiego. 

należy, że do jego biura cisną się codziennie gromady interesant6w
jedni, by zakupić loty, drudzy domy, to znowu by sprzedać jaką real 
ność, by w.vslać pieniądze do starego kraju lub je zmienić, by zakupić 
bilety kolejowe, karty okrętowe lub zabezpieczyć się, słowem nie ma 
sprawy, w kt6rejby ob. Trudnowski nie pośredniczył, kt6rejby nie za
łatwił lub nie pom6gl q czemkolwiek. 

Dlatego też choć młody, ob. Trudnowski jest wzięty og6lnie. In
ere, z każdym dniem powiększa, gdyż załatwia każdą sprawę rzetel
nie i uczciwie. To też i filia interesu bankowego założona ną, West 



Seneca przy Ridge Road rozwija się jak najlepiej. Zawdzięczaj~c swe 
powodzenie pracy i energii, ob. Trudnowski powoli ale stale dorabia 
się maję.teczku. W,ybudowal sobie piękny dom na narożniku ulic 
Amherst i Howell, którego r,ycinę podajemy. Prócz tego należą do 
ob. Trudnowskiego dwie loty przy Peter Ave, O ruchliwości biura 
ob. Trudnowskiego najlepiej świadczą cyfry. Od roku 1902 przesłał 
ob. Trudnowski do Europy przeszło 8 milionów dolarów a sprzedał 
około 3 tysiące kart okrętowych. W biurze jego kupić można kartę 

Interes ob. Fr. Trudnowskiego. 

okrętową na następujące główne linie okrętowe: Holland-America 
Line, Hamburg-America Line, North German Lloyd S. S. Co., New 
York 8erwice, Red Star Line, Cunard Steamship Co. Ltd., Baltimo
re Serwice, Anchor Line, White Star Line, American Line i, t. d. 
Karty te kupuje się po cenach kompanicznych. 

Prócz tego biuro ob. Trudnowskiego załatwia wszelkie sprawy no
taryalne i konsularne, asekuruje od ognia i pośredniczy w sprzedaży 
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dom6w i lot. Jako właściciel biura ob. Trudnowski jest agentem od
powiedzialnym, gdyż złożył 15 tysięcy dol. kaucyi, wymaganej obec
nie przez rząd Stan6w Zjednoczonych, a także jego prywatny majątek 
jest dostateczną gwarancyą. Dlatego też i oddział bankowy jego inte 
resu rozwija się j:1k najlepiej,og6l bowiem ma do niego zaufanie i skła
da swe oszczędności w jego biurze, za co otrzymuje 4½ dolara procen 
tu cd setki. Z org·anizacyi polskich ob. Trudnowski jest członkiem 
Zjednoczenia Polsko Rzymsko Katolickiego, należąc do Towarzystwa 
św. Antoniego. Jest także członkiem Tow. śpiewackiego „Lirnik" i 

członkiem Buffaloskiego Klubu Automobilist6w, w ostatnich bowiem 
czasach kupił sobie ob. Trudnowski piękny automobil, kt6ry mu 
wielkie w interesie oddaje usługi. Oh. Trudnowski mieszka prywat
me w swym wfasnymdomu pod No. 472 Amherst, narożnik Howell ul. 

Ob. Stromski jako strzelec 
[patrz strona 370] 

Ob. Starczewski z Black Rock 
(patrz strona 373) 
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S. E. Grabowski. 
Urodzony w Brzeźnicy,pow. Ropczyckim w Galicyi, 9 marca 1871 

r. z rodzi.ców Ludwika i Maryl z Siwulów Grabowskich. Po ukończe
niu szkoły pomagał rodzicom prz,y gospodarstwie, poczem jako 18 
letni młodzieniec wyjechał sam do Ameryki, osiadając w Buffalo ~ 
gdzie początkowo pracował ciężko jako molder. W roku 189łb-13 listo 
pada ożenił się z Anną z domu Kasprzak,- z którą dochował się 5 dzie 
ci a to Genowefy -- Apolonii, Stefanii, Stanisławy i Bernarda. 

Ob. 8. Grabowski z żoną. 

W roku 1901 założył na własną rękę interes detaliczny sprzedaży 
trunków w własnym domu pod No. 504 Amherst,na Black Rock,który 
to saloon do dnia dzisiejszego prowadzi. Oprócz tego w r. 1905 założył 
także mleczarstwo - które obok salonu prowadzi. Z organizacyi pol
skich należy do Tow. św. Józefataprzy parafii Wniebowzięcia oraz do 
tow. św. Jana Chrzciciela No. 151 Zjednoczenia Pol. Rz. Katolickiego. 
Uprzejmość, grzeczność, uczciwość i umiejętność obcowania z ludźmi 
zjednały mu jak i jego małżonce szacunek wśród rodaków i obecnie na 
leżą do najpoważniejszych obywatelstwa w osadzie polskiej na Black 
Rock gdzie biorą żywy udział tlilkże i wsprawach narodowych. 
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Franciszek X; Górny; 

F. X. Górny. 

Dq znanych obywateli w Buffa 

Io, a specyalnie na Black Rock, 

gdzie już od całego szeregu lat 

przebywa, należy ob. Franciszek 

X. Górny, urodzony w Śremie w 

Wielkiem Księstwie Poznańskiem 

roku 1878. 

Do Ameryki przybył wraz 

z rodzicami, osiadają,c w Buffalo, 

gdzie po ukończenie szkoły pa

rafialnej pracował począ,tkowo w 

fabryce, ale mahc pocią,g do 

przemysłu, wstą,pil jako pierwszy 

pracownik i zastępca do poważnej firmy ob. Kozłowskiego na Black 

Rock, gdzie już od lat 11 pracuje bez przerwy, cieszą,c się nie tylko 

uznaniem ob. Kozłowskiego ale i wzięciem wśród odwiedzają,cych inte 

resy firmy. To też w dowód uznania za pracę jakQ!l,jlepszą, i najwzorow

szą, nie mógł lepiej ob Kozłowski wynagrodzif ohGór~ego jak dać mu 

swą, córkę Maryę Eugenię za żonę, 

z którą, ob.Górny ożenił się w roku 

1907. Nie ulega wą,tpliwości, ,;e 

ob. Górny ze zdwojoną, energią, 

pracować będzie dla firmy, 

której został naturalnym spólni

kiem. 

Z organizacyi · polskich ob. 

Górny jest członkiem Polskiego 

Koła Śpiewackiego. 
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Teodor Lipiński. 
Starszym obywatelem na Polsce jest ob .. Teodor Lipiński. Urodzo 

ny w r.1862 w Królestwie Polskiem w gubernii płockiej w miejscowości 
Bagińcach Wielkich w powiecie Mławskim. Do Ameryki przybył w r• 
1891 osiadając w Buffalo, gdzie początkowo jak i inni pracował w róż
nych zakładach fabrycznych a później z zaoszcz~dzomych pieniędzy za 
łożył sam na siebie interes, otwierając salun pod No. 326 Amherst ul. 
na Black Rock. 

Do uprzejmego gospodarza przychodzi wielu dawnych znajomych 
jak i nowych gości a na zastój w interesie ob. Li pilski uskarżać się nie 
może. 

Z towarzystw polskich ob. Lipiński należy od całego szeregu lat 
do tow. Rycerzy Stolicy Warszawy, które jest grupą Zwi~zku Naro
dowego .Polskiego, a obecnie wst~pU do tow. św. Antoniego, które jest 

Ob. T. Lipiński. 

grupą Zjednoczenia Polsko Rzymsko Katolickiego. Należy .także do to 
warzystwa kościelnego św. Józefa. 

Ożeniony w r. 1889 z Franciszką z domu Kaczarowską dochował 
się 4 córek. 

Przed czterema laty ob. Lipiński prowadził skład mięsa, przez lat 
2, ale zmienił ten interes. W sąsiedztwie ob. Lipiński jest lubiany. 

W interesie swoim ma ob. Lipiński wielki wybór wszelkich win 
wódek i likierów tak krajowych jak i zagranicznych. 
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Ignacy Król. 
Znanym w Buffalo, a wybitnym w dzielnicy Black Rock jest ob. 

Król, urodzony w Królestwie Polskiem w gubernii Kaliskiej, przybył 
do .Ameryki w r. 1889 osiadaj~c w Buffalo,gdzie })Ocz~tkowo pracował 
w różnych zawodach, później założył agenturę na własną, rękę, pracu
ją,c równocześnie w „Prudential Life Insurance", gdzie w ostatnich la
tach zajmował posadę asystenta superintendenta. W r. 1905 z.alożyl 
ob. Król salun pod No. 580 .Amherst ul. na Black Rock, gdzie interes 
do dzisiaj z powodzeniem prowadzi. Obrotny handlowiec, o czem 

Ob. Ignacy Król. 

świadczy już to, że jako agent asekuracyjny był pierwszy na liście, po
trafił rzetelnem a umiejętnem postępowaniem dorobić się maj~teczku. 
Dzisiaj jest obywatelem poważanym, a prócz swego interesu w chwi
lach wolnych trudni się także sprzedaż~ realności, ni~ jednemu da
j~c możność łatwego kupna domu lub loty, gdyż jako znany w Buf
falo, ma wielkie wpływy. Ożeniony w r. 1885 z Józefą, z domu 
Strzelczyk, dochował się 2 synów i jednej córki. Jest członkiem Zw. 
Narodowego Polskiego. 
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Dotychczasowa szkoła pamfii 
św. Kazimierza, sluż(!ca równo
cześnie za kościół. 

Wiel. ks. Fr. Kasprzak. 

Nowa szkoła parafii św. Kazimierza, według planu architekta Wł. Za
wadzkiego. Okazały ten gmach niebawem stanie, sfuży(~ 

będzie równocześnie za. tymczasowy kościół. 
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Parafia św" l{azimierza. 
Liczne :fabryki, powstałe w okolicy ul. Clinton, zmusiły pracują,

cych tamże Polaków do osiedlenia się w pobliżu :fabrycznego centrum. 
Polacy zaczęli tam kupować loty i stawiać domy przy ulicach Cabie, 
Weimar i Górski, a następstwem tego skupiania się było powstanie 
parafii polskiej św. Kazimierza w r. 1891, przy zbiegu ulic Cabie i 
Beer. Założył ją, ks. Ed. Wider (umarł r. 1897). Kościół, szkoła i ple
bania tworzyły począ,tkowo jeden szeroki, drewniany budynek; który 
powstał kosztem $12.000. Po śmierci założyciela, zarzą,dzali kolejno 
parafią, księża: Krześniak, Gajduszek, Swinarski, Słupek i Dymiński, 
wreszcie od 20 stycznia 1900 r. ks. Kasprzak, młody, ale nadzwyczaj 
uprzejmy, uczynny i gorliwy ksią,dz. 

Wiel. ks. Fr. Kasprzak, urodził się w r. 1875 w Chwałkowicach 
w Wiel. Ks. Poznańskiem. Do Ameryki przybył w r. 1883 wraz z ro
dzicami, gdzie studyował w jezuickiem kollegium św. Kanizyusza, a 
:filozofii i teologii słuchał w seminar.vum polskiem w Detroit. Wy
święcony w r. 1898 w Allegany, N. Y., prymicye odbył w parafii św. 
Wojciecha w Buffalo. Obowią,zki asystenta pełnił ks. Kasprzak naj
pierw w Olean, N. Y., następnie przez parę miesięcy w parafii św. 
Stanisława w Buffalo, wreszcie w r. 1900 obją,ł probostwo w parafii 
św. Kazimierza. 

Już w samych począ,tkach okazał się ks. Kasprzak 'sprężysty~., 
proboszczem i wzorowym administratorem. Pod jego umiejętnym za~ 
rzą,dem wzrastał mają,tek parafialny, a wobec tego, że ks. Kasprzak 
powszechnie jest lubianym od swych parafian i liczba ty~hże wzrosła · 
pokaźnie, gdyż w pierwszych 3 latach jego probostwa o ,przeszło 100 
rodzin, a od r. 1904 do dzisiaj o przeszło 250 rodzin pols,kich. By zro
bić więcej miejsca dla szkoły, gdyż liczba dziatwy również silnie po
większyła się, Wiel. ks. Kasprzak pobudował piękną, plebanię kosz
tem $10.000, Dzisiaj do szkoły parafialnej św. Kazimierza. uczęszcza 
350 dzieci, które uczą, 4 Siostry Felicyanki. Gospodarny i energiczny 
ks. Kasprzak widzq,c, że miejsca w szkole coraz mniej, pbstanowił · 
wznieść piękną, trzypią,trową, szkołę, służą,cą, dodatkowo za tymczasowy 
kościół, dopóki parafia tak się nie rozrośnie, że pobudować będzie mo
żna osobny okazały kościół polski. Ośm lot tak pod sżkoł~· jak i ko
ściół są, już zakupione, a niebawem zapobiegliwy ks. Kasprzak przy
stą,pi do budowy szkoły, której perspektywę zamieszczamy. W para
fii św. Kazimierza są, następują,ce towarzystwa: św. Kazimierza nale
żą,ce do Unii Polskiej; Najsł. Serca Jezus do Zjednoczenia; św. Wa
lentego do Zwią,zku Nar. Pol.; św. Jana Chrzciciela do słowackiej Je
dnoty; Tow. Ułanów, a prócz tego bractwa: Niewiast, Różańcowe, 
Dziewczą,t i Chłopców, Najśw. Maryi Panriy i Niepokalanego Poczę
cia, oraz Tow. literackie Aleksandra Fredry. • 
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Józef Labuński 
• 

Jednym z najpoważniejszych obywateli polskich w Buffalo, jest 
ob. Józef Labuński, znany szeroko nie tylko wśród polaków ale także 
wśród amerykanów. Jako stały i dawny osadnik, miał ob. Labuński 
sposobnoś6 pozna6 się z najwpływowszemi osobistościami i dzisiaj 
wpływów i znaczenia używa, aby dobrze zrobić nie jednemu lub 
by wykorzysta6 nadarzające się okoliczności. 

Ob. Józef Łabuński. 

Ob. Labuński urodził się w Prusach Zachodnich r. 18614go lipca. 
Po ukończeniu szkól obowiązkowych przerzucał się ob. Labuński z 
przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwo, próbował różnych zawodów 
wszędzie jako zdolny i przedsiębiorczy zyskując uznanie i pochwały. 
Wreszcie wiedząc o tern, że koniecmem jest poznanie jakiegokolwiek 
zawodu, ob. Labuński oddał się kołodziejstwu, w którem wydoskona
lił się całkowicie. 
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Jednakowoż praca ta nie mogfadać p. Labuńskiemu zadowolenia 
Umysłżywy i przedsiębiorczy pchał go dalej.Zwiedziwszy Niemcy,po
znawszy kraj i ludzi, przekonawszy się, że tylko w interesie można 
dojść do znaczenia i wpływu, ob. Labuński postanowiłwyjechać do A
meryki, o kt6rej wiele słyszał i czytał od dawna. · 

Wierzl!C w swe siły i zdolności, tern bardziej, że na energii i przed 
siębiorczości ob. Labuńskiemu nie zbJwało, wybrał się on w r. 1881 
do Ameryki, przybywajl!c wprost do Buffalo. 

Pani Maryanna Łabuńska. 

Poczl!,tki jak zwykle były trudne ale ob. Labuński nie zrażał się 
przeciwnościami, owszem szedł na przebój, łamał przeciwności z wzro
qzonl!, sobie energii! i pracował gdzie się dało,nie wstydzl!C się zajęcia, 
gdyż był zdania,że praca jakakolwiek wzbogaca.Pracował zatem wcu
krowni, p6źniej jako uzdolniony przy cieślacn, zawsze myśll!c, że wy
bić się musi i zahć odpowiednie do swych zdolności stanowisko . 

......,.., ~·-~------ --......,...---~ 
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Równocześnie starał się ob. Labuński wyrabiać sobie wśród znajo 
mych.i szerszej masy wspól obywateli dobre imię i wzięcie co przy jego 
szlachetnym charakterze udało mu się zupełnie. 

Polubiły go szersze kofa,które sobie ujął nieposzlakowanem postę 
powaniem, rzetelności!J: i towarzyskością. To też gdy ob. Labuński o
tworzył pierwszy swój interes przy ul. Weimar, potrafił sobie w krót 
kim czasie wyrobić wzięcie i poważanie wśród obywatelstwa, jednako
woż grosernia, któr!J, ob. początkowo zaczął, nie bardzo mu się podo
bała. 

Dom ob. J. Łabuńskiego. 

Mając wpływy i znaczenie postanowił z tego korzystać i założył 
salun. Mając wielu przyjaciół i znajomych a prócz tego poważanie i 
znaczenie ob· Labuński zdobywał coraz większe wpływy a tern samem 
rozwijał coraz bardziej interes. 

Natura jednak energiczna, pomysłowa i przedsiębiorcza nie pozwo 
lila ob. Labuńskiemu usiedzieć na miejscu. Lubiąc zaznajamiać się z 
każd!J: rzeczą nową, wyczytał także o Alasce i jej bogatych pokładach 

398 



złota. Studyują,c przez dłuższy czas stosunki w Alasce, postanowił w 
'końcu sam wyjechać tamże. Nie ńamyślajl};c się długo ruszył w dro 
gę w r.1898,z!,iopątrzywszy się we wszystko, co podr6żriikowi w wypra 
wie_w pod b.fo~?~We kr1;tje jest potrzebne. 

. . 
Przebywszy niezliczone przygody wśr6d g6r, rzek,jezior alaskich 

powr6cił po :roku ,vędr6wki do Buffalo, syt wrażeń ale pełen przeko
nania, ze najlepiej w domu i że zdobycie złotegoruna nie przychodzi tak 
łatwo./ · .. ·· . ·. ·· ·· 

. Powr6oiw~zy do Buffalo, ob. Lab!-}ński rozpoczą,ł na wielką, skalę, 
budowę domów. Już przedtem niemal od poczę,tku pobytu ob. La
buński stawiał tu i 6wdzie, jednakowoż oddawał się temu zajęcu uryw 
kowo. Teral'l budownictwu oddał się ob. Labuński zupełnie i zrobił też 
najlepszy wyb6r, odrazu bowiem wypłynę,ł jako pierwszorzędny budo
wniczy i kontrakto:r.Maj~c liczne znajomości wśr6d amerykan6w,m6gł 
ob. Labuński budować nieraz taniej i lepiej niż.kto inny, m6gł pocze
kać na wypłaty a to wszystko przyczyniło się do wzięcia, kt6rem się 
do .dzisiaj cieszy. Nic też dziwnego, że ob. Labuński pracują,c i oszczę
dzaj!!,C pr6cz poważania wśr6d są,siad6w zdobył także skromny mają.
teczek. 

Jedna rzecz na kt6rą, sobie pozwala ob. Labuński to polowanie. 
Warto zobaczyć jego zbiory. Oszklone szafy,zawierają, wypchane nieraz 
rzadkie okazy a wszystko to tryumfy strzeleckie ob. Labuńskiego,kt6-
ry jest żamiłowanym myśliwym. Lubi~c wszystko co piękne i gustow
ne, wzni6sł też sobie ob. Labuński piękni!, rezydencyę przy ul. Cabie · 
Ne,. 218 gdzie mieszka i ma swoje biuro budowlane. Ożenił się ob. La
bu4,ski w r.1888 z Maryann~ z domu Zyblewską,,pochodzl!,c~ z Prus Za 
choilnich. Ostatnio ob. Labuński prowadzi przedsiębiorstwo budowla
ne na wielk~ skalę. W sę,siedztwie jest szanowanym i lubianym obywa 
teleril, tern bardziej, że osada w kt6rej mieszka niemal przez ni~go zo
stała wybudowana. To też jest zasypany zam6wieniami, bo ob. Labuń
ski buduje dobrze a tanio, bo V\lyrobił sobie imię jako zdolny a uczyn
ny kontraktor, wielu bowiem ludziom dopomaga do póstawienia do
m6w za -tak małą, w~łatę, że nigdyby do swej własności nie doszli,gdy
by z innym człowiekiem mi~li do czynienia . 

. W młodszych latach ob. Labuński był czynnym czfonkiem licz
nych organizacyi polskich. Był prezesem tow. św. Kazimierza przez 
lat parę, kt6rego był Żałożycielem i organizatorem a tern samem był 
członkiem Unii Polskiej. Pr6cz tego był ob. LabufIBki prezesem tow. 
św. Walentego gr. 412 Żw. Narodowego Polskiego. Nie zadawalniafoc 
się tein, pracował jeszcze ob. Labu(1Ski gdzie się dało, wspierał każdą, 

· rzecz dobrą, i pomagał do jej urzeczywistnienia. To też zdobył _sobie 
ob. Labuński imię prawego obywatela a wzięcie i szacunek, jakim się 
cieszy, słusznie mu się.należy.Dodać wypada,że do znaczenia j!),kie ob. 
Labuński zdobył przyczyniła się jego żona, kt6ra wsp6lnie z nim pra~ 
cowała, podzielała z nim wszystkie chwile, pomagała we wszystkiem i 
starała się być prawę, ręką, mężowi.·· 
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Ignacy Strzelecki. 
Jednym z dawnych osadników polskich jest ob. Ignacy Strzelecki 

urodzony w Innowroclawskiem, Wielkie Ks. Poznańskie, roku 1859. 
Rodzice ob. Strzeleckiego pochodzą z Królestwa Polskiego,gdzie mie
li obszerne dobra. Ojciec jego był nauczycielem. Po ukończeniu szkół 
ob. Strzelecki oddal się zawodowi, wyszkoliwszy się na zdolnego pieka
rza. "\V r. 1897 ożenił się ob. Strzelecki z Anastazyą z domu -:\fatuszak 
pochodzącą z Poznańskiego, również z okolic Innowroclawia. Młode 
małżeństwo mając wiele energii, postanowiło wyjechać do Ameryki, i 
w rok ob. Strzelecki znalazł się wraz z żoną w New Yorku, osiadając 
w Buffalo. 

Ob. Ignacy Strzelecki. 

Przedsiębiorczy ob. Strzelecki natychmiast zabrał się do pracy i za 
łożył przy ul.Beck piekarnię,budując odpowiedni dom,gdyż przywiózł 
ob. Strzelecki ze sobą sporo gotówki. Jednakowoż oszukany przez spół 
nika założył mleczarstwo i grosernię w dzielnicy miasta zwanej Kazi
mierzowo przy ul. Weimar.Przy pomocy usilnej i zapobiegliwej wspól 
pracy swej żony ob. Strzelecki rozwinął interes, jednając sobie coraz 
więcej odbiorców. Dzisiaj ob.Strzelecki przeniósł się na ul.Clinton pn. 
1877 gdzie do dzisiaj w swym własnym budynku prowadzi grosernię-. 
względnie zastępuje go najstarszy syn Stanisław, gdyż sam jest na far
mie,którą ostatnio zakupił w East Eaden dla poprawy swego zdrowia 
na świeżem powietrzu farmerskiem. 
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Teofil Kajtanowski. 
Do rzędu najpoważniejszych obywateli w dzielnicy polskiej Clin 

tonowo a wpływowym i wziętym w Buffalo jest ob. Teofil Kajtanow
ski znany budowniczy i kontraktor,pracownik na wielu polach, a także 
wpływowy polityk. Ob. Teofil Kajtanowski urodził się 14 paź

dziernika 1869 'V Ździechowie, powiat Gniezno, w Wiei. Księstwie 

Ob. Teofil Kajtauowsld. 

Poznańskiem. Ukończywszy tam szkoły obowiązkowe, w mło
dym wieku przybył do Ameryki wnz ze swą siostrą,oiadając w Buffa 
lo, w r. 1881. Umysł żywy i interesujący się wszystkiem już od lat 
młodych dawał dowody przedsiębiorczości. Rychło też ob. Kajtanow
ski jął się pracy, wiedzQ,c o tern, że na te.i drodze dojść można do stano 
wiska w spoleczeństwie,do zdobycia jeśli nie majątku, to przynajmniej 
pewnej egzystencyi.Nie przebierając w pracy,z zamiłowaniem oddając 
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się zatrudnieniu, ob. Kajtanowski pracował pocz~tkowo w r6żnych ga
łęziach wytw6rczości, p6źniej, widząc, że poznanie jakiegokolwiek za
wodu jest rzeczą konieczną, rozpoczął naukę stolarstwa i budownictwa 
i w celach praktycznych pracował w buffaloskich zakładach budowy 
woz6w kolejowych. 

Jednakowoż zarobek taki nie m6gł zadowolnić ambicyi młodego i 
przedsiębiorczego ob. Kaj ta nowskiego. Czuł w sobie siły do rzucenia się 
na szersze pole działania, był pewnym że przy swych zdolnościach, wy 
trwałości i znajomości stosunk6w zdoła wypłynąć i zdobyć odpowiednie 
swym pragnieniom stanowisko.Nim jednak rozpoczął interes na własną 
rękę, ożenił się w roku 1891 z J6zefą z domu Nowicką, z kt6rą przez 
szereg lat pożycia miał 4 c6rki: Balbinę, Maryę, J6zefę i Cecylię i je
dnego syna Stanisława. Zawistny los zabrał mu syna i 3 c6rki i dzisiaj 
żyje tylko Cecylia. 

Pr6bując najrozmajtszej roboty ob. Kajtanowski w r. 1893 rozpo
czął prowadzenie salunu myśląc że w tym interesie przy wielkiej licz
bie znajomych i. przyjaci6ł zdobędzie przynajmniej początki do przy
szłych przedsiębiorstw, kt6re ustawicznie zaprzątały myśli ob. Kajta
nowskiego. Wiedział on o tern i był najmocniej przekonany, że doj
dzie do celu swych postanowień, tylko jak zwykle w takich wypadkach 
szukanie odpowiedniej drogi najwięcej zabiera czasu. To też salun pro 
wadził ob. Kajtanowski tylko przez lat 2 gdyż interes ten nie tylko 
nie odpowiadał jego zdolnościom i dążeniom, ale pr6cz tego nie zda
wał się spełnić w przyszłości dążeń ob. Kajtanowskiego, chociaż w lo
kalu jego było zawsze rojno,chociaż zdobył sobie wpływ i poważanie i 
lokal jego był miejscem zboru najpoważniejszego obywatelstwa tej 
dzielnicy, 

Ob. Kajtanowski czul w sobie pociąg- do innego zawodu,nie chciał 
marnować swych sił i zdolności i dlatego zwinąwszy salun oddawał się 

budowmctwu. Było to w r. 1905, w kt6rym umarła mu także żona w 
dniu 20go października; 

Przeni6slzsy cios bofo~my, usuwając przeszkody i trudności, z ener
gią ob. Kajtanowski zabr~l:się do pracy w nowym zawodzie, a pomo
gło mu w tern wiele zdobycie sobie wpływu, znajomości i poważania, 

wśr6d wsp6łobywatelstwa. Rzetelność w interesie,niezmordowana pra 
ca i wyrozumienie w wielu wypadkach dopełniły reszty. Dzisiaj ob
Kajtanowski jest jednym z najpoważniejszych budowniczych w Buffa 
lo, wzni6sł cały szereg dom6w nowych. W roku 1906 ob. Kajtanow
ski ożenił się po raz drugi z p. Pelagią z domu Sittniewską, kt6ra na 
r6wno z mężem stara się o pomnażanie majątku, prowadząc racyonal
ne gospodarstwo. Jednakowoż nie tylko nad własną przeszłością i 
wlasnem dobrem pracował ob. Kajtanowski. Jako energiczna jednost 
ka i czynna nie umiał byt~ samolubem, a wyni6słszy z domu rodzin
nego miłość do spraw ojczystych, każdą chwilę wolną, wiele talentu, 
sprytu i dochod6w poświęcał sprawom społecznym. 
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W dzielmcy swego zamieszkania odegrał wybitną rolę, był i jest 
czynnikiem dodatnim i zasłużonym pracownikiem. Należy niemal do 
wszystkich organiza:cyi polskich a wstępował do nich nie jako zwykły 
członek, ale jako organizator Towarzystw i grup, do kt6rych wstąpił 

Był też ob. Kajtanowski jednym z organizator6w Tow. Najsłod
szego Serca Jezus No. 241 Zjednoczenia Pol. Rz. Kat. i był dziebym 
delegatem na sejmie tejże organizacyi w Erie, Pa, Był ob. Kajtanow
ski r6wnież organizatorem Tow. św. Kazimierza,, grupy Unii Pol
skiej w Ameryce, w kt6rem to Tow. przez pięć raz.i był delegatem sej
mowym. Powstałe w r. 190~ na Kazimierzowie Tow. Literackie Im. 
Alexandra Fredry, w ob. Kajtanowskim znalazło nie'tylko członka, or 
ganizatora, ale też od początku jego istnienia jest W:' niem dyrekto
rem, przez lat 2 był prezesem, a obecnie jest wice-prw;esem. 

Pr6cz tego ob. Kajtanowski zajął się losem Tow. 'śłowackiego, bę
dącego grupą „Pierwszej Sławieńskiej Jednoty." I tu,t~j przyczynił 
się ob. Kajtanowski do rozwoju Tow. a przez lat 4 by}Jegoż kasyerem 
Mając wpływy i znaczenie zmuszony był ob. Kajtanoivski od lat wcze· 
snych brać udział w polityce, którą się żywo· zaJm·◊wal jako zwolennik 
i propagator partyi demokratycznej, już od lat 18 z rzędu: · To też 
partya za jego działalność odznaczała go godnościami i od lat 10 do 
dzisiaj ob. Kajtanowski jest nie tylko jednym z leader6w tej partyi,ale 
także districktkomitemanem. · 

Niepoślednie także zasługi położył ob. Kajtanowski okofokościola 
św. Kazimierza, gdzie jest długoletnim trustysem'. Słowem niema po
ważniejszej sprawy, kt6rą dla dobra og6łu ob. Kajtanowski by się nie 
zajął. Gdy powstała myśl budowy polskiego szpitala w Buffalo, wez
wano ob. Kajtanowskiego do wsp6łpracy, kt6ra 'zawsze jest u. niego 
na pierwszym planie. 

Dzisiaj ob. kajtanowski jest na drodze do urzeczywistnienia s'w yc:;h 
pr!!gnień, a jako prawemu obywatelowi tylko życzyć wypada, by je 
osiągnął. Interes ob. Kajtanowskiego 'zwiększa się i dniem każdym; 
Jak grzyby po deszczu powstawą.ją, no.we domy, bo o.b. Kajtanowski 
buduje tanio a dobrze, bo nieraz pomoj;e, ma, 'wyrozumienie; 'a "przede
wszystkiem postępuje rzetelnie i \1czciwię. ~o' też i<lobywa sobiG coraz 
większe uznanie i wzięcie. Ostatnio w.vbu'dował . sobie pjękny dom 
pod· N o. 143 W ei mar r6g ul:, dasimir gd~f~ ~ieszka 'i ma swoje 
biuro. < · · ' 

'\.!._ i 
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Paweł N o wicki. 
Do grona og6lnie lubianych a 

poważanych obywatelstwa na Ka -
zimierzowie, należą pp. Pawłowie 
Nowiccy, prowadzący na większą 
skalę interes bławatny, skład obu
wia i drobiazg6w jubilerskich, pod 
N o. 1865 -1867 Cli n ton ulica. 
Dla swej prawości charakteru,grze 
cznego obchodzenia się z ludźmi i 
sumiennego prowadzenia interesu, 
zyskali sobie og6lny szacunek w o 
sadzie polskiej, w parafii św. Ka
zimierza. i cieszą się wielkiem po
parciem rodak6w . 

. Ob. Paweł Nowicki urodził się 
w roku 1873 w miejscowości Wę
gorzyn w Prusach Zachodnich, z 
rodzic6w Franciszka i Julianny z 

G6reckich. Jako 14 letni młodzieniec przybył do Ameryki wraz z ro
dzicami i osiadł na. stałe w Buffalo, gdzie uzupełnił swe wykształ 
cenie uczęszczając do 21 roku doszk6ł wieczornych.W.vuczył się też za 
wodu mechanika wyrob6w mosiężnych. Ob. Nowicki od samego zarania 
swej młodości poświęcał sw6j wolny czas od pracy dla spraw narodo-

. dowowych - czego najlepszym dowodem, że był jednym z założycie 
li Czytelni Polskiej ; Polskiego Kola śpiewackiego - dalej w uznaniu 
~asług piastował dwukrotnie urząd generalnego sekretarza Związku 
Spiewak6w Polskich w Ameryce, wreszcie piastował i piastuje r6żne 
urzędy w grupach i towarzystwach --jak w grupie 243 Zw. N. P. gdzie 
jest sekretarzem od 13 lat - o
raz dyrektorem w Tow lit.Alex. 
Fredry. W r. 1902 w dniu 29 
października poślubił Jadwigę z 
domu Nowak, c6rkę Francisz
ka i Florentyny z Konieczk6w,z 
kt6rą dochował się trojga dzieci 
a to Edwina, Flory i Leonii. Za
cna małżoI1ka ob. Nowickiego, 
już w czasach panie:dskich odgry 
wała poważną rolę w życiu polo 
nii bu:ffaloskiej jako utalentowa
na śpiewaczka i amatorka na sce 
nie i w uznaniu swych zasług zo 
stała honorową członkinią tow. 
Śpiewackiego Chopina oraz pia
stowała urząd wiceprezesowej 
Związku Śpiewak6w Polskich w 
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Ameryce i sekretarki tow. śp. Kalina. Obecnie p. Nowicka zajmuje 
się wychowaniem swych dzieci oraz dopomaga mężowi prowadzić inte 
res do którego ma wprawę,gdyż w latach młodszych odbyła praktykę 
kupiecką; a do tego włada biegle językami: polskim, niemieckim i an 
gielskim. 

Jan J. Kukułka; 
Jednym z poważanych obywateli na Kazimierzowie jest ob. 

Jan J. Kukułka. Urodził się ob. Kukułka w miejscowości Rutka 
powiat Tarnów; w Galicyi., 

Po·ukończeniu szkół obowią,zkowych oddany na praktykę.do pie. 
karni, odb;ył ją, w Nowym Są,czu, później zwiedziwszy większe miasta 

Ob .. Jan Kukułka z rodziną. 
w Galicyi jak Tarnów, Kraków, i. t. d. wyjechał na Morawy, by także 
wśród obcych nauczyć się czegoś nowego i w ten sposób wydoskonalić 
się w swym zawodzie całkowicie. 

Poznawszy wielkie przedsiębiorstwa piekarskie i sposób ich pro~ 
wadzenia, zwiedziwszy kawał świata, ob. Kukułka postanowił ruszyć 
dalej, czuł bowiem w sobie energię, był piekarzem wydoskonalonym i 
pracowitym a przytem odznaczał się przedsiębiorczością;. 

Będą;c przekonanym, że w świecie da sobie radę, ruszył ob. Ku
kułka do Ameryki, przybywają,c w r. 1900 najpierw do Olean, później 
do Buffalo. gdzie osiadł w dzielnicy polskiej zwanej Kazimierzowem, · 
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w parafii św. Kllzimierza. Przybywszy 0 do Buffalo, założył ob. Kukuł 
ka piekarnię pod No. 166 Weimar ul. i w krótkim czasie tak jf!, rozwi
nf!,ł, że dzisiaj należy ona do pierwszych, zatrudnia wielu robotników 
a klientelę zdobyła sobie nie tylko w okolicy najbliższej ale i w 
dalszych stronach. Pieczywo ob. Kukułki cieszy się powszechnem wzię 
ciem tak wśród polaków jak i amerykanów. 

Do powodzenia ob. Kukułki przyczyniła się w pierwszym rzędzie 
znajomość zawodu, który poznał w szerokich granicach wreszcie przy
czyniła się sumienność w interesie i rzetelność. To też w s~siedztwie 
cieszy się ob. Kukułka wzięciem. Poważaj!!, i lubi~ go współobywatele 
gdyż umie być ob. Kukułka przyjacielskim, s~siedzkim a jak tego po 
trzeba i uczynnym. Temu też głównie przypisać należy, że w krótkim 
czasie ob. Kukułka zdobył powodzenie. Tego samego usposobienia jest 
jego żona Maryana z domu Klimczyk pochodz~ca z Przecies:Zowa, po
wiat Wadowice w Galicyi, z którf!, ob. Kukułka ożenił się w r. 1903 . 

.. Zawsze uśmiechnięta, wesoła, w interesie czynna jest nie tylko dobrf!, go 
spodynif!, ale i dobrf!, matk~. Dochował się ob. Kukułka jednego syna 
Kazimierza. Pierwszy syn Leon umarł. 

Z organizacyi polskich ob. Kukułka jest członkiem Zjednoczenia 
Polsko Rzymsko Katolickiego, należf!,C do Tow. No. 27. 

Jan Woźniak. 
Jan Woźniak u

rodzony 1 O grudnia 
1857 r. w Bolimo
wie pow. Łowi9'ki, 
gub. Warszaw~ka, 
z rodziców ~ibtra i 
Anny z Widar
skich. Szkolne na
uki i praktykę w 
zawodzie szewstwa 
pobierał w Bolimo
wie. Ożeniony z An 

toninf!, z Okulskich, przybył do Ameryki w roku 1901, na stałe osied
lił się w Buffalo, N. Y. i tu zakupił dom pod No. 293 Lovejoy gdzie 
prowadzi swój fach i wyrabia nowe na obstalunki trzewiki, oraz repe
racye sporz~dza najspieszniej i najtaniej. Jest on obeznany w swym 
fachu, gdyż pracował w wielkich fabrykach obuwia. 

Ob. Woźniak znany całej polonii tntejszej jest sekretarzem 5ty 
r~k Tow. Szewców Polskich. gr.559 Z.N.P. W r.1893 wraz z żon!!, zwie 
dził Ziemię Świętf!,, Jeruzalem i Nazaret, oraz wiele innych miejsc cu
dami słynf!,cych. Dochował się 7ga dzieci: Matyldy, Franciszka, Maryi, 
Tadeusza, Henryka, Jadwigi i Felixa. 
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Towarzystwo Dobroczyii'ności 
,,Kółko Polek/" 

Szlachetny zamiar niesienia pomocy najnfoszczęśli wszym, długo 
zajmował umysły pań polskich w Buffalo, ale z braku inicyatywy 
bezpośredniej ograniczał się jed.vnie na dobrych chęciach i słowach. 
Dopiero w dniu 24go sierpnia 1899 r. w domu państwa Krysztafkiewi
czów zebrane grono pań podnoszosą myśl zamieniło w rzeczywistość, 
gdyź założyło Towarzystwo Dobroczynności, które za ogólną zgodą 
otrzymało nazwę „Kółka Polek." Tymczasową przewodniczącą obra
no p. Nowak, obowiązki sekretarskie spadły na p. St. Nowakowską. 
Na drugiem posiedzeniu obrano stały zarząd „Kółka" jak następuje: 
prez. p. K. Hodkiewic?., sekr. prot. p. St. Nowakowska, kasyerka p. 
W. Burzyńska, sekr. fin. p. St. Olszewska. Prócz zarządu obrano 
komitet do opracowania ustaw Towarzystwa,do którego weszły panie: 
Kudlicka, Olszewska, Krysztafkiewicz, Nowak i Nowakowska, a tak
że komitet do zakupienia medalu, który Tow. uchwaliło wręczyć puł

kownikowi Z. Milkowskiemu, który właśnie zawitał do Stanów Zjed
noczonych. Posiedzenie zakończyła jm,zcze uchwała przez przyjęcie 

wniosku p. Wiśniewskiej, by wządzić kasę dobrowolnych składek, 

który to fundusz przeznacwno wyłącznie na cele dobroczynne. 

Od tego czasu Towarzystwo zaczęło róść w liczbę członkiń, a tak
że w uznanie i sympatye osady polskiej, · chociaż bowiem zmieniały 
się zarząd.V, nie zmienił się cel, jaki od początku „Kółku Polek" 
przyświecał, a mianowicie ocieranie łez niedoli tym, którzy rzeczywiś 
cie wskutek fat'l.lnych okoliczności potrzebowali pomocy. 

Z biegiem lat przewodniczyły Towarzystwu kolejno panie: K. 
Rodkiewicz, Mich. Nowak, Anton. Szczukowska, K. Rodkiewicz, Józ. 
Kudlicka; sekretorzowały panie: St. Nowakowska, Józ. Kudlicka, 
St. Einsporn, Mar. Niemojewska, Olga Zabawska, Hel. Piotrowska, 
M. Małecka, Miecz. Korth. W komitetach pracowały niemal wszyst
kie Ć!złonkinie kolejno, starając się o dobro Towarzystwa. Stały ko
mitet dobroczynności składał się z pań: Kudlickiej i Wiśniewskiej, ap. 
Zabawską wybrano by uczęszczała na posiedzenia miejskiego Stowarzy 
szenia dobroczynności, w celu zapoznania się z systemem tegoż i wza
jemnego porozumienia się. 

Ile Kółko zdziałało dobrego, trudno wyliczać w skromnem spra
wozdaniu. Pracowało wiele, uratowało niejedną rodzinę od nędzy i 
smutnych następstw. Jednakowoż nie tylko w tym kierunku „Kółko 
Polek" zaznaczyło swą, działalność. Dzięki usilnym staraniom uzyska 
ło filię biblioteki miejskiej na Polsce, która obecnie mieści się w Do
mu Polskim. Przyczyniło się wiele do wzniesienia Domu Polskiego, 
zbierając fundusze, urządzało stale pod kierunkiem p. Kudlickiej 
gwiazdkę dla biednych dzieci, obsypując je podarkami i niosąc im 
przynajmniej raz w rok promyk szczęścia w zbolałe i biedne serdusz
ka. W czasie Sejmu Zw. Nar_ Pol. ,,Kółko'' urzą,dziło w mieście ban-

407 



Tow. Kółko Polek, zdjęte w dwóch grupach. 



kiet dla delegat6w, a w ostatnim roku wystarało się w zarządzie miej
skim o stałego agenta polaka dla ochrony na stacyach kolejowych świe 
żo przybywających polak6w. Ochronki polskie „K6łko" zawsze zasi
lało groszem, a także wybitny wzięło udział podczas zbierania składek 
na głodnych w Kr6lestwie Polskiem. Na fundusz niesienia pomocy 
chorym rodzinom składały się przeważnie dobrowolne datki członkiń, 
a także dochody z przedstawień, koncert6w, zabaw i wycieczek let
nich, kt6re „K6łko" stale co rok urzl!dza, zawsze ciesząc się wydat
nem poparciem og6łu Polonii. 

Do grona członkiń „K6łka Polek" należą panie: J. Kudlicka, 
M. Dangel, S. Zawadzka, L. Ptaszkiewirz, H. Dzięgielewska, M. Ma
lecka, H. Nowak, H. Kurek, H. Pawłowska, A. Mellenger, R. Mellen 
ger, A.· Wiśniewska, K. Rodkiewicz, A. Rutkowska, P. Rożan, P. 
Jańczak, M. Mazurowska, Fr: Maciejewska, A. Rutecka, -K;.Grzesiak, 
C. Michalska, M. Jankowska, A. Szczukowska, P. Szelmeczka, H. 
Kr6likowska, St. Kluczycka, L. Wichowska, St. Back, H. Kurek, 
M. Zabawska, K. Ruszkiewicz, St. Einsporn, A. Bilska, W. Flening 
M. Krigier, P. Krygier, P. Kielawa, M. Blaszek, M. Pawłowski, 
i L. Wiśniewska. 

Do najczynniejszych członkiń „K6łka" niewątpliwie zaliczyć wy 
pada p. J. Kudlicką, obecną przewodniczl!cą, kt6rej zabiegom, stara
niom i inicyatywie Towarzystwo wiele zawdzięcza tak pod względem 
rozwoju, jak i pod względem wyrobienia sobie wśr6d Polonii uznania 
i szczerego poparcia. 

, Władysł~w Karol Chodziński, 
Do rzędu ludzi, kt6rzy zaszczyt przynoszą naszej Polonii i swym 

talentem artystycznym zwracają nie tylko naszą ale i obcy0h uwagę,na 
leży pb. Władysław Karol Chodziński, brat słynnego artysty rzeźbia
rza Kazimierza Chodzińskiego,tw6rcy pomnika Kościuszki w Chicago 
i Pułaskiego w Washingtoni~. Ob. Władysław Chodziński urodził się 
w Galicyi,w Łańcucie,w r. 1857,z rodzic6w Karola i matki Zofii z Du 
bielowskich Chodzińskich. Początkowe oraz gimnazyalne nauki odbył 
w Rzeszowie, gdzie też odebrał początki artystyczne pod ręką swego 

ojca artysty malarza. 
Następnie w malarstwie kształcił się w Krakowie w szkole sztuk 

pięknych pod okiem geniusz6w Matejki i Siemieradzkiego,gdzie też u
zyskał liczne pochwałyi nagrody za swe prace malarskie. Jako malarz 
i dekorator kościelny osiadł na stałe w Rzeszowie, gdzie objął po ojcu 
pracownię,cieszącą się wielką renomą. 

Po dłuższym pobycie w Galicyi, gdzie miał zajęcie przy malowa
niu kościol6w w r6żnych miastach wyruszył w r. 1904 do Ameryki i 
osiadł początkowo w Chicago, skl!d sława jego jako utalentowanego 
malarza wkr6tce rozniosła się po całej polonii amerykańskiej. Z więk 
szych prac podjętych w Ameryce, na własną rękę p. Chodziński od
malował kości6ł św. Jacka w Dunkirk w r. 1905 i za artys~yczną i rn 

409 



I. 

I 
f 

mienną pracę otrzymał publiczne podziękowanie od ks. proboszcza B. 
Swinko w imieniu parafii; dalej w r. 1906 odmalował kości6ł św. Jana 
Kantego w Buffalo, i mistrzostwem zwrócił na siebie og6lną uwagę. 

Znawcy sztuki, kt6rzy podziwiali malowidła p. Wł. Chodzińskie
go z wielkiem uznani~m wyrażają się o jego pracy i uważają go za uta 

Ob. Władysław Chodziński. 
lentowanego artystę malarza i dekoratora kościelnego, kt6ry zasługuje 
na najwyższe poparcie. 

Z pomniejszych licznych prac wymalował trzy wspaniale obrazy 
do kościoła św. Tr6jcy w Niagara Falls,N. Y.oraz scenerye,dekoracye i 
kurtynę w hali Kościuszki, przy parafii św. Stanisława, w Erie Pa., 
gdzie odbył się Sejm Zjednoczenia. · 

Stefan Łaczyński. 
Jednym z poważnych obywateli miasta Buffalo, jest ob. Stefan 

Łaczyński, znany budowniczy i kontraktor, pod kt6rego kierowniczą 
dłoni!}; powstał cały szereg pięknych i trwałych budowli na Polsce. U
rodził si~ ob. Łaczyński w miejscowości Brzysko-Rystew w powiecie 
Żnińskim r. 1860. Po ukończeniu szk6l obowiązkowych, ob. Łaczyń-
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ski poświęcił się zawodowi stolarskiemu i w tym kierunku wyszkolił 
się na zdolnego fachowca. Majl¾c wiele zachęty ze stron r6żnych, po 
ożenieniq się w r. 1884 z Wiktory~ z domu Wiśniewsk~, wyjechał ob. 
Łaczyński do Ameryki, osia~aj~c w Buffalo. 

Zdolny fachowiec, a pr6cz 'tego otrzaskany w świecie, dał sobie w 
Ameryce szybko radę, otrzymuj~c dobrze płatńe zajęcia, kt6re pozwo
liły mu robić oszczędności. Po paru latach, ob. Łaczyński rzucił się w 
przedsiębiorstwo budowlane, jako bowiem budowniczy, miał wiele spo
sobności wykształcić się należycie. Budujl!c tanio, a przytem trwale i 
dobrze, ob, Łaczyński w kr6tkim czasie pm:yśkał sobie szerokie wzię
cieL Z biegiem lat, interes tak się rozszerzył, że dzisiaj ob. Łaczyński 
jest jednym z najpoważniejszych przedsiębiorc6w budowlanych. 

Ob. Stefan 'Łaczyński. 

Do rozwoju interesu, a względnie do zdobycia skromnego maj~~ 
teczku przyczyniła się w wielkiej mierze żona ob. Łaczyńskiego, Wi
ktorya, kt6ra sw~ obrotności~ i zapobiegliwem gospodarstwem pomna
żała dochody męża. 

Ob. Łaczyński dochował się dw6ch c6rek: Amelii i Władysławy i 
dw6ch syn6w Franciszka i Bolesława. 

Z orgazizacyi polskich, ob. Łaczyński jest członkiem. Zwi~zku 
Nar. Pol. należ~c do gr. 38. W życiu wsp6łobywatelskiem zdobył so
bie ob. Łaczyński poważanie i szacunek, a jako rzetelny i sumienny 
handlowiec uznanie u klienteli. Żona Wiktorya, jest czynn~ członki
ni~ Tow. Polek „Wanda," gdzie dwukrotnie zasiadała w zarzf!dziei 
przyczyniuła się zawsze do rozwoju towarzystwa. 
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Bracia Przewoźniczek. 

Galerya Fotograficzna, No. 973- 975 Broadway. 
Buffalo, N. Y. 

Adam Przewoźniczek. 

Najlepiej urządzonym zakładem 

fotograficznym a do tego najstar
szym i pierwszym w polskiej dziel

nicy na East Buffalo, jest zakład 

fotograf6w braci Stanisława i A

dama Przewoźniczek. Zakład ten 

urządzony na pierwszorzędny spo

s6b, nie tylko wśr6d polak6w ale 

także i wśr6d amery kan6w cie

szy się jak najlepszą renomą, 

gdyż wykonuje wszelkie fotogra

fie, zdjęcia i portrety z prawdziwą 

znajomością sztuki fotograficznej. 

Ciągną też do galeryi fotograficz

nej braci Przewoźniczek wszyscy, 

kt6rzy chcą być należycie obsluże-

ni i zadowoleni z zam6wionej roboty a w czasie karnawału zakład ten 
jest kompletnie oblegany przez dziesiątki powoz6w, kt6re przywio
zły nowożeńc6w i ich druh6w i druhny do fotografii grup wesel
nych.Zakład fotograficzny braci Przewoźniczek mieści si~ w ich własnej 

kamienicy,którą odpowiednio urzą 

dzili na galeryę, salony przyjęć -

pracownie chemiczne, retuszeryę 

i halę zdjęć. 
Obaj słyną z punktualności w 

wykonywaniu zamówień, a do tego 

i ceny mają umiarkowane. Kto raz 

ich poznał i miał z nimi interes, ten 

na zawsze pozostaje ich klientem. 

Obaj pochodzą z Galicyi, z po

wiatu Mieleckiego, do Ameryki, 

przybyli z rodzicami w młodym 

wieku i dzisiaj przez swą znajomość 

swego fachu zaradność i uprzejmość 

należą do wybitnych przedsiębior
ców. · St,. Przewoźniczek. 
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Zbigniew Zabawski. 
Najpopularniejszym :fotografistą_, w Buffalo jest ob. Zbigniew Za

bawski, znany ze swych prac artystycznych na polu :fotografii. Nic też 
dziwnego, że większa część zdjęć poważniejszych, gdzie sztuka ma być 
uwydatniona, dokonuje się w jego pracowni 101'7-1019 Broadway róg 
Lombard ul. 

Ob. Zbigniew Zabawski urodził się w Galicyi,. gdzie ukończył 
studya, poczem wraz z rodzicami przybył do Ameryki. Pierwsze lata, 
osiadłszy z rodzicami w Buffalo, przepędził ob. Zb. Zabawski na ławie 
szkolnej, studyufoc i praktycznie zaznajamiaj!!c się z farmacelogią_. 
przez lat 8, później ukończył akademię handlową_,, zapis_ał się na uni:-. 
wersytet, ale w końcu maj!!c zamiłowanie do pracy na polu :fotogra:fi-

Ob. Zbigniew Zabawski. 

cznem, oddał się temu zawodowi całkowicie. Przy wrodzonej i ~abytej · 
inteligencyi, potrafił ob. Zabawski wydoskonalić się na prawdziwego 
mistrz.a w tym kierunku i dzisiaj cieszy się wzięciem ogólnem. W ży- · 
ciu osady buf:faloskiej ob. Zabawski również bierze udział o ile czas 
mu pozwala. Jest członkiem Zwi!!zku Nar. Pol. należą_,c do grupy Mi
syonarzy Skarbu. Rapperswylskiego, gdzie jest sekretarzem. 
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?omasz Kapinos. 
Dawno osiadłym obywatelem w Buffalo, jest Tomasz Kapinos. 

Urodził się ob. Kapin~s w r •. 1870 w Galfoyi, w miejscowości Wola 
Wadowska, wychował się natomiast w Sztucinie powiat l\Iielec. Ro-

Pracownia ob. T. Kapinos. 
dzice ob. Kapinosa, a mianowicie Jan i Katarzyna z domu Nytka, wy
jechali w r. 1884 do Ameryki, osiadajq,c w/J;łuffalo, a w dwa lata podq,
żył za nimi syn Tomasz, osiadajq,c przy nich. Znalazłszy się w Buffalo, 
ob. Kapinos rozpoczq,ł uczyć się krawiectwa, liczył bowiem podówczas 
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lat 16. Po paru latach pracy w zakładzie krawieckim, ob. Smyczyń
skiego i w innych poważ'nych :firmach amerykańskich, ob. Kapirtos 
rozpoczął interes na siebie, zakładając pierwszy warsztat pn. 357 Lo
vejoy ul. Robiąc sumiennie, dobrze i tanio, ob. Kapinos rozpoczął 
zjednywać sobie licznych kostmner6w i w pięć lat z pracy swej c\ęż
kiej i rzetelnej, dorobił się tyle, że zakupił sobie dwa domy przy u\icy 
Sears nra 88 i 86, r6wnocześnie budując sobie piękny zakład krawie
cki. Na nowem miejscu zdwoił ob. Kapinos swe usiłowania, ale też za 
to interes rozwijał .;;ię coraz bardziej, tak, że dzisiaj pracownia ob. Ka
pinosa. należy do najpoważniejszych interes6w na Polsce, Dowodem 
tego, że w pracowni ob. Kapinosa pracuje stale 34 os6b, a w sezon~ch 
ruchliwych liczba ta podskakuje. Samego wynagrodzenia robotniczego 
ob, Kapinos wypłaca do 12 tysięcy dolar6w rocznie. Na 12 maszynach 
pędzonych elektrycznością wre praca codziennie, bo obywatela Kapi
nosa przedsiębiorcy amerykańscy zasypują robotą, wiedzą bowiem, że 
praca z tego zakładu wyjdzie dobrze zrobiona, pięknie i dokładnie .. 
W r. 1893 ob. Kapinos ożenił się z Karoliną z domu Kopcińską, 'po
chodzącą z Wadowic. Skrzętna i gospodarpa żona dopomogła mężowi 
swoją zapobiegliwością dorobić się majątku, kt6ry dzisiaj jest .d~syć 
pokaźny. Z organizacyi polskich, ob. Kapinos jest długoletnim człon.
kiem Unii Polskiej w Ameryce, należąc do Tow. Synowie Kr6lowej 
Polski. Jest także ob. Kapinos członkiem organizacyi C. M. B. A. 
W sąsiedztwie ob. Kapinos jest lubiany i szanowany. Dochował się 

ob. Kapinos 5-ro dzieci: ,J6zefa, Szczepana i Karola i dw6ch c6rek: 
Zofii i Anastazyi. 

Mikołaj Dobosz 
Do Ameryki przybył przed 6 laty, do New Haven, Conn., skąd 

po 2 miesięcznym pobycie przeni6sł się do Buffalo, gdzie jako zawo
dowy i ukwali:fikowany tapicer, znalazł zajęcie najpierw przy kolei 
Erie, a następnie w fabryce sypialnych woz6w kolejowych Pullmana. 
Ob. Dobosz pochodzi z Galicyi i urodził się w r. 1874. Praktykę za
wodową odbył we Lwowie u :firmy Stromenger i jako wyzwolony ta
picer, pracował w pierwszorzędnych zakładach w Krakowie, Prze
myślu, Rzeszowie i t. d. 

Należy do grupy Rzemieślnik6w Nr. 168 Zw. Nar. Pol. i do To
warzystwa Polskich Rzemieślnik6w. Cichy, spokojny, uczynny i to
warzyski, zjednał sobie µczciwych przyjaci6l i bywa wszędzie szano
wany jako porządny człowiek, na kt6rym poegać można. 
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Domy zamo
żniejszych po
lak6w w Buffa
lo, N. Y. 

o 

Dom Dr. F. E. Fronczaka przy Fillmore .Ave. 

Dom ob . .A. Ćwiklińskiego przy Fillmore .Ave. 
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"Polak w Ameryce" 
W miarę wzrostu osad polskich, rosła potrzeba istnienia jakiego

kol wiek czasopisma, któreby było łą,cznikiem lub rzecznikiem w spra
wach ogólnej ,natury, propagatorem powstających prądów i haseł, 
sprawozdawcą, przejawów w życiu osady lub przynajmniej informato
rem najważniejszych w.vpadków, jakie miały miejsce w starym kraju, 
który żywo interesował świeżo przybyłych emigrantów. W Buffalo 
ukazał się po raz pierwszy tygodnik polski pod nazwą,: ,, Ojczyzna", 
założony przez Spółkę Akcyjną, 22go lipca 1885 roku; 

Redakcyę „Ojczyzny" obją,ł ob. Stanisław Slisz, ale w dwa lata 
tygodnik przekształcono na półtygodnik, który przeszedł na własność 
ks. Jana Pitassa i otrzymał nazwę „Polak w Ameryce". Pierwszym· 
reda.ktorem nowego pisma był zmarły obecnie ,T. M. Sadowski, po 
nim Józef Słupski, ale 29go grudnia 1889 roku objął redakcyę ob. St. 
Slisz, który w roku 1895 przekształcił póltygodnik na dziennik, w ja
kiej to formie do dzisiaj wychodzi. W ciągu 19 letniego kierownict
wa przez p. St. Slisza, ,,Polak w Ameryce" wysoko podniósł sztandar 
katolicyzmu, stają,c się gorliwym obrońcą, jego zasad i haseł z nim 
związanych. W r. 1907 9go mq,rca ob. St. Slisz ustąpił z naczelnego 
kierownictwa, które objął ob. Józef Bernolak. W czasie tym jako 
współredaktorzy pracowali między innymi: Tomasz Łobażewski, 
Paweł Kałucki, Lucyan Horbaczewski, Józef Kosakiewicz, Józef 
Bernolak, Andrzej Kołodziej, Wrzesiński, Adam Surdel, Tadeusz 
Korczak, Chrzanowski, Henryk Lokański, ,Józef Smołczyński, Adam 
Bloch. 

Ob. Józef Slanitzky Bernolak urodził się we Wiedniu r. 1860 z 
ojca Dra Jana Slanitzky'ego Bernolaka, podówczas profesora psycho
logii i psychiatryi na uniwersytecie wiedeńskim. 

Rodzina staroszlachecka, węgierska, przeniosła się z Węgier do Ga
li cyi w r. 1810, kiedy dziad Ferencz był starostą Kołomyi i we wschod
niej Galicyi się okupił i gałą,ź galicyjskich Slanitzky - Bernolaków 
ufundował. 

Studya gimnazyalne odbył ob. Józef Bernolak wę Lwowie. Ma
turę zdał we Wiedniu i tamże uczęszczał na uniwersytet przez 5 kur
sów, obrawszy w,vdział medyczny. Tą, jednak naukę porzucił, a bę
dąc rezerwowym porucznikiem armii austryackiej, dał się aktywować 
i przeszedłszy po odnośnych egzaminach do czynnej służby, odbył jako 
porucznik 5-go pułku dragonów kampanię pobośniacką w Krywoscyi 
w r. 1881 - 82. Z powodów familijnych i majątkowych, wyjechał do 
Ameryki w r. 1883 w jesieni. Przybywszy najpierw do New Yorku, 
utrzymywał się początkowo z muzyki, udzielania lekcyi, grania pu
blicznie na cytrze, fortepianie i uczenia chóralnego śpiewu. Trudnił się 
także rytownictwem szkła, którego się w Ameryce nauczył. Pod ten 
czas też pierwsz,ych sił próbował na polu dziennikarskiem przy humo
rystycznej,, Osie", przy„ Ognisku'' i przy niemieckiej , , Volkszeitung' '. 
Po pięciu latach, zostawszy obywatelem, zdał egzamin pocztowy i zo
stał najprzód listonoszem, a później tłumaczem pocztowym dla języka 
niemieckiego, francuskiego, polskiego i ruskiego. 

W r. 1893 porzucił służbę rz<!dową, i obją,ł redakcyę „Polonii" 
baltimorskiej po Drze Cz;upce. W r. 1894 dał inicyatywę do Zjazdu 

> dziennikarzy polskich w Ameryce i na Zjeździe dziennikarzy w Buffa
lo, prezesem Zjazdu obrany został. Po upadku „Polonii", wielkiego 
wówczas tygodnika, w r. 1897 założył „Strażnicę", którą, zawiesił, 
skoro otrzymał patent na wynaleziony przez siebi~ nowy instrument 
muzyczny „Syrochord" i fabrykacyę instrumentów muzycznych na 
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wielką, skalę rozpoczą,L Gdy jednak trust muzyczny przedsiębiorstwo 
zniszczył, powr6cił napowr6t do dziennikarstwa i pracował przy angiel
skim „Heroldzie" w Baltimore i przy niemieckim „Journalu" w Bal
timore. W r. 1900 przybył do Buffalo i obją,ł wsp6}pracownictwo 
przy „Polaku w Ameryce''. po roku obją,ł redakcyęt.vgodnika .,Echa", 
kt6ry prowadził przez rok, poczem wr6cił do „Polaka". W r. 1905 
ustą,pił i przez dwa lata miał zajęcie jako korporacyjny inspektor mia
sta Buffalo, a p6źniej jako urzędnik i tłumacz u „Lackav. Steel Co.". 
W tym też czasie redagował ,,~owy ·wiek", z kt6rego p6źnie.i wyło
nił się „Polak Amerykański". Dnia 9go marca r. 1907 obj~ł naczel
ną, redakcyę „ Polaka w Ameryce". 

Ob. Józef Bernolak. 
Jest autorem całego szeregu nowel, kt6re kr_ytyka sympa

tycznie przyjęła, jak r6wnież i znacznej liczb.V pieśni, do kt6rych pi
sał i muzykę, a kt6re obecnie po całej Ameryce rozbrzmiewaj~, choć 
nazwisko autora pozostało w ukryciu. Najbardziej rozpowszechnio
nem jest „Bo ta Ameryka, to śliczny wolny kraj", kt6rego autorstwo 
niesłusznie Drowi Juliuszowi Czupce przypisuj~, a kt6ry w samej rze
czy tslko p6źniejszych kilka strofek dopisał. 

Gł6wną, forsą, ob. Bernolaka jest dokładna znajomość stosunk6w 
amerykańskich, języka krajowego i kilku obcych. , 
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Jako dziennikarz,należydonajstarszychna tern polu pracowników, 
pisze zwięźle i jasno, a zwłaszcza cenione sę, jego artyknł.v ze stosun
ków amerykań.skich, które często umie okrasić doz~ zdrowego hn
n1oru. 

Współpracownikami „Polaka w Ameryce" sę, obywatele: Józef 
Bornń i Emil Banasik. Część administracyjnę, prowadzi od szeregu 
lat ob. Stefan Bartoszewicz. Drukarnię, zarz:;i,dza ob. Stanisław An
drzejewski, kolektorami s~ ob.: Jan ·Burzyński i Franciszek Zańdro
wicz. Do wybitniejszych pracowników w „Polaku w Ameryce·' na
leżę, ob.: Józef Wójtowicz, Władysław Kozłowski, St. Murawski, Jó
zef Figurski, Apolinary Lep pert, Wojciech Labiński, Maryan Wi
śniewski, J. Jarzynka, J. Marcinkowski, oraz kilkn chłopców. Dłu
goletnim maszynistł jest ob. Whd. Tab'lcz.v1hki, a operatoreµi na 
,,Lynotype" maszynie ob. Romnald Piasecki. Niebawem „Polak w 
Ameryce" przeniesie się do obszernego gmachu przy Peckham ul. do 
znanej „Czerwonej Kamienicy", gdzie stan~ także nowo sprowadzone 
maszyny i „ Lynotype" . 

. Leon F. Tucholka. 
Do młodszych ale zapowiadaj~

cych się jak najlepiej adwokatów 
polskich w Buffalo,należy ob.Leon 
F. Tnchołka, urodzony w Buffa-. 
Io, 1880go - 18 lipca. 

Pocz~tkowe nauki ukończył w 
szkole św. Stanisława, następnie w 
kolegium św. Kanizyusza, w koń.
cu w niwersytecie buffaloskim 
gdzie uzyskał patent adwokacki. 
Biuro adwokackie a przytem real
nościowe otworzył pod No. 508 Fill 
more ave., na samym wstępie cie
sz~c się wzięciem wśród polonii, 
między któr~ wyrósł i zdobył sta
nowisko. Z towarzystw polskich a
d wo kat Tucholka. jest długoletnim 
i bardzo użytecznym członkiem 

Tow. Śpiewu Moniuszko. Wśród 
amerykanów potrafił sobie ob. Tu 

chołka wyrobić wzięcie i szereg przyjaciół. Przez szersze koła polonii, 
buffaloskiej jest lubianym i wziętym. Jako obrońca w sprawach s~do
wych lub oskarżyciel jest zdolnym i przekonywnj~cym rzecznikiem i 
dlatego otwiera się przed nim piękna przyszłość. 
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K . . a1..1m1erz Chodziński. 
Kazimierz Chodziński, tw6rca wspaniałego pomnika Tadeusza 

Kościuszki w Chicago, urodzi} się w Łańcucie w roku 1861. Studya 
artystyczne odbywał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod 
kierownictwem nieśmiertelnego mistrza Jana Matejki. Otrzymawszy 
dwie nagrody konkursowe, świadczące o wcześnie budzącym się wy
bitnym talencie artystycznym, wystawił już w 19-tym roku życia kil
ka prac swoich w krakowskim salonie Sztuk Pięknych, kt6re zwr6ciły 
na się oczy mecenas6w sztuki. 

Ob. K. Chodziński~ 

Po chlubnem ukończeniu akademii krakowskiej otrzymuje jako 
wyr6żniahcy się nagrodę stypendyum rządowe na cele dalszego kształ
cenia za granicą; wyjeżdza tedy naprz6d do vViednia, dokąd po
ciągnęły go sławne imiona 6wczesnych mistrz6w: Lambscha, Hellme
ra i innych, w kr6tkim czasie uzyskuje tam poważną nagrodę t. zw. 
,,Neuling Preiss", a rychło potem drugąnagrodę„ministeryum oświa
ty". Już z Wiednia rozsyłał ob. Chodziński do wielu salon6w i na 
liczne wystawy swe prace, kt6re zwr6ciły nań uwagę powszechną i 
sprawiły, że już wtedy, kiedy był stosunkowo bardzo jeszcze młodym, 
zaliczano go do wybitniejszych polskich rzeźbiarzy. 
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Z Wiednia powr6cił artysta do Krakowa, gdzie wzią} się do pracy 
praktycznej, aby sztuką swą m6dz zdobyć chleb i stanowisko. Otrzy
mał cały szereg zaszczytnych zam6wień; prac jego w Ojczyznie jest 
bardzo sporo, a wszystkie przyn;osły tw6rcy uznanie i zdobyły dlań 
powagę w artystycznym świecie. 

Między innemi wykończył ob. Chodziński w Krakowie około 100 
:figur do kościoła dominikańskiego. 

(Copyright by K. Chodziński 1907) 

Pomnik Pułaskiego w ,v ashingtonie. 

Z powodu widok6w na lepsze rozleglejsze pole do działania, prze
ni6sl się 2rtysta po kilkunastu latach pobytu w Krakowie do Warsza
wy, gdzie pozostawał aż do czasu wyjazdu do Ameryki. 

Wykonał tam wielką liczbę prac pierwszorzędnej wartości do ka
tedr w Warszawie, Wroclawku i Sandomierzu, oraz do innych kościo
ł6w, a w ostatnich czasach stworzył olbrzymią statuę husarza polskie
go, jako dar dla Henryka Sienkiewicza, zam6wionego dlań przez ko
mitet jubileuszowy, oraz wielki pomnik (grupę religijną) na plac pu
bliczny dla miasta Kalisza. 
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Utworzył r6wnież bardzo wiele medalion6w, między kt6rymi wy
mienimy jako najznakomitsze: wspaniały medalion Mickiewicza, znaj
dują:cy się obecnie w Muzeum Narodowem w Krakowie, i wielki meda
lion hr. Potockiego, byłego namiestnika Galicyi. 

Wystawy artystyczne wyszczeg6lniły przedewszystkiem następu
ją:ce prace naszego mistrza; ,,Faun tańczą:cy", kt6ry uzyskał medal 
w Wiedniu i Krakowie, ,,Więzień",",,Egipcyanka", ,,Pan Świata" i 
biusty „Starca" i „Statuszki". · 

Przed paru laty udał się ob. Chodziński do Chicago, celem prze
prowadzenia prac około pomnika Kościuszki, kt6ry też świetnie wy
konał, a dzieło jego jak najlepiej m6wi samo o sobie i o swym tw6rcy, 
któremu i na drugiej p6łkuli zaszczytn~ sławę zdobyło. 

Rezydenyca ob. K. Chodzińskiego. 

Obecnie ob. K. Chodziński przebywa od trzech lat w Buffalo, N. 
Y., osiadłszy w rezydencyi letniej ks. Jana Pitassa, wzniesionej w 
pięknym parku tuż pod miastem. Pobyt wśr6d nas wypełniła mu 
praca nad pomnikiem Kazimierza Pułaskiego, kt6ry jest skończonem 
arcydziełem. To też komisya artystyczna z najwyższem uznaniem 
przyjęła model, kt6rego wykonanie powierzył nasze~u artyście rz~d 
Stan6w Zjednoczonych. 

Znaj~c ob. Chodzińskiego z jego dzieł, życzymy mu powodze11ia 
jak najlepszego w dalszych Jego artystycznych pracach, na cześć i na 
sławę sztuki polskiej i imienia polskiego . 

..,...._....,..,.._,_.,..-.,.,.._ _ ___,......,_. __ .,...,.. ___ ..., __ ..., ___ .... _~-~..-..... -..... -.-..-~-~--..... -""'_.,...,.. ___ ...,_...,__,....,~~~ 
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,,Polak A1nerykański ". 
Kto ma przybliżone chociażby pojęcie o trudnościach zakładania 

pisma tygodniowego, ten musiał się zdumieć powstaniem w trzech 
dniach dziennika „Polaka Amerykańskiego", kt6ry z godną podziwu 
energią, zwalczając od pierwszego dnia olbrżymie trudności finansowe 
i techniczne, potrafił pomimo tego nie tylko utrzymać się, zdobyć po 
ważną liczbę czytelnik6w, nie sp6źnić się nawet o godzinę z pod prasy, 
ale zabrać wybitny głos w sprawach poważnej natury społecznej, urzą
dzić drukarnię według najnowszych wymagań i potrzeb a nawet pomi
mo braku fondusz6w w początkach, zakupić w parę tygodni dom pod 
No. 559 Fillmore Ave., a w parę miesięcy sprowadzić maszynę „Lino
type", nie m6wiąc o prasach i maszynach drukarskich. 

Wydawnictwo „Polaka Amerykańskiego" zakupiło w pośpiechu 
drukarnię „Nowego Wieku - od ob. J6zefa Slisza, kt6ry interesy ty
~odnika przelał do dziennika przystępując do tegoż jako sp6lnik. 

Bezpośrednim powodem powstania drugiego dziennika w Buffalo; 
było ustąpienie p. St. Slisza z naczelnego kierownictwa „Polaka w A 
meryce", w dniu 9 marca 1907 roku, a 11 marca tego samego roku już 
wyszedł „Polak Amerykański", wydawany przez obywateli St. Slisza 
i brata J6zefa. W wydawnictwie był takżeinteresowany.ob. J6zef Mi
lewczyk, pracując jako agent i kollektor. Niebawem wydawnictwo in
korporowało się z kapitałem 15.000 dol a do zarządu weszli: Józef Slisz 
jako prezydent,St. Slisz jako sekretarz i Edmund Rodkiewicz jako ka
syer,zatrzymując wszystkie akcye w swem ręku. Naczelne kierownictwo 
objął p. St. Slisz wytrawny dziennikarz, cięty polemista, znany od 25 
lat szermierz pióra i najstarszy dziennikarz polsko amerykański. 

Jemu też „Polak Amerykański" zawdzięcza, że natychmiast stał 
się pismem poczytnem, wpływowem i wziętem. 

Ob. St. Slisz urodził się 4 marca 1856 roku w Kołaczycach w 
powiecie Jasielskim, w Galicyi. Niższe ginmazyum ukończył w Jaśle, 
poczem ·kształcił się na Starej Wsi u 00. Jezuitów. Egzamin dojrzało 
ści złożył w gimnazyum św. Anny w Krakowie, a następnie zapisał się 
na wydział prawniczy na uniwersytecie Jagiellońskim, który też ukoń
czył. W kwietniu 1885 r. przybył do Ameryki, a w kilnaście dni póź
niej udało mu się zorganizować spółkę akcyjną, wydającą p6ltygodnik 
,,Ojczyznę", która w dwa lata póżniej, zmieniwszy właścicieli, zmieni
ła i swoją nazwę na .,Polak w Ameryce". W lutym 1887 roku ob. St. 
Slisz przybył do Milwaukee, gdzie przez parę miesięcy redagował 
,,Krytykę" (obecnie „Kuryer Polski".) Z dniem lgo maja 1887 ro
ku objął w Chicago redakcyę dwóch nowo założonych .tygodników 
,, Wiary i Ojczyzny", i „Kropidła" (obecnie „Dziennik Chicagoski") 
i redagował je przez półtora roku. Później założył na własną rękę 
dziennik „Czas" kt6ry jednak upadł w niespełna 3 miesiące. Z końcem 
1889 roku ob. St. Slisz powrócił do Buffalo i objął redakcyę „Polaka 
w Ameryce", na kt6rego czele stał nieprzerwanie przez lat 19 z rzędu 
tj. do dnia 9 marca 1907 r. · 
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LINOTYPE . 

Pospieszna maszyna do ustawiania i odlewania czcionek 
w drukarni "Polaka Amerykańskiego." 

R6wnocześnie z ustl!pieniem ob. St. Slisza z naczelnego redaktor
stwa „Polaka w Ameryce", ,-- przeszła z nim do nowo powstałego 
dziennika .,Polaka Amerykańskiego", niemal połowa pers-onalu tak re 
dakcyjnego jak pracownik6w drukarskich.-W skład redakcyi ,nowe
go pisma w chodzi!: J6zef I. Smołczyński, jako wsp6łredaktor, Fr. 
Barć, jako kronikarz-w dziale administracyjnym pracujl!: Jan Bar(\ 
jako buchalter, J6zef Milewczyk jako generalny agent i kollektor i Bie 
lawski jako agent. Na „Linotype", maszynie operujl! ob. Karol Ur-
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ban, J6zef Czupryna, Jan Slisz i Adam Michoń. Forman drukarn 
Marcin Brzykcy, zecerzy: Jan L. Gorał, MichalM. Slisz i Mieczysław 
Kozłowski, - pressman J 6zef Szwanka, oraz kilku chłopc6w pomoc 
nik6w. 

Współpracownicy "Polaka Amerykańskiego" z redaktorem 
St. Sliszem na czele. 

Józef Slisz. 
Do rzędu energicznych pracownik6w w towarzystwach a popular 

nych między obywlltelstwem należy ob. J6zef Slisz, urodzony w Koła 
czycach, w. Galicyi, r. 1864go -- 22 listopada. Gdy J6zef ujrzał świa
tło dzienne, ojciec jego ,fan był właśnie w więzieniu, aresztowany 
przez władze austryackie za czynne popieranie powstania styczniowe
go. Po ukończeniu szk6ł normalnych w Wielopolu, Błażowej i Koła
czycach, młody J6zef oddal się zawodowi garncarskiemu, ale zaledwie 
wyrobił się w tym fachu i miał rozpocząć na siebie zakład garncarski, 
owładnęła nim gorączka emigracyjna i wyjechał do Ameryki w r. 1885 
osiadając w Buffalo. Przez pierwsze trzy lata pracował ob. Slisz w r6-
żnych zawodach i zakładach a w chwilach w_olnych uczył się sztuki dru 
karskiej w istniejącej pod6wczas „Ojczyźnie". W r. 1888 wyjechał do 
Chicago, gdzie pracował w r6żnych drukarniach a w r. 1890 ożenił się 
z Maryą z domu Pszczolińską, c6rką Filipa i Tekli Pszczolińskich, 
pochodzącą z Książnic powiat mielecki, w Galicyi, kt6ra przybyła do 
Ameryki w r. 1889. Po paru latach pracy w Chicago, powr6cił ob. 
Slisz do Buffalo w r. 1893, gdzie zaczął pracować w drukarni „Pola
ka w Ameryce", w kt6rej p6źniej przez lat 12 był formanem. W r. 
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1896 założył księgarnię pod No. 147 Townsend ul. ską;d po paru la
tach przeni6słsię do własnego· domu pod No. 223 Lovejoy, gdzie swoją. 
księgarnię powiększył · jak r6wnież bogato rozwiną;l skład artykuł6w 
dewocyjnych, tworz~c największy tego rodzaju handel na Polsce. 

Poświęcaj~c wiele pracy własnemu interesowi, ob. Slisz każd~ wol 
ną; chwilę oddawał pracy organizacyjnej w towarzystwach. Nawet w 
chwilach towarzyskiej pogawędki, ob. Slisz nie zapominał, by kt6regoś 
z otoczenia nie nam6wić do. zapisania się na listę jednej z organizacyi 
polskich. Szczeg6lnie troszczył się o rozw6j Zjednoczeni1a Pol. Rzym
sko Katolickiego, kt&ego w Buffalo był pionierem, a dzisiejsze zna
czenie Zjednoczenia tak w Buffalo jak i okolicy zawdzięczać należy pra 
cy organizacyjnej w przeważnej części ob. J6zefa Slisza . Dlatego też 

Ob. Józef Slisz. . . Pani Marya Slisz. 

w dow6d uznania na sejmie _Zjednoczenia, odbytym w Chicago w r. 
1905, obrano ob. J6zefa Slisza wiceprezesem na Stan New York.Jako 
delegat sejmowy Tow. św. Jerzego No. 203 ob. Slisz był jednym znaj 
czynniejszych pracownik6w, pokrywaj~c kilkakrotnie koszta podr6ży 
z własnej kieszeni, nic też dziwnego,że 10 razy z rzędu obierano go de 
legatem. Po raz pierwszy obrano go delegatem w Chicago i chociaż 
był jeszcze młodzieńcem, zrozumiał ważność i doniosłość rozwoju orga 
nizacyi, kt6rej też p6źniej poświęcił wiele energii i pracy, kt6r~ m6gł 
zużytkować na innych polach, więcej dla siebie korzystnych. 

Pr6cz Zjednoczenia ob; Slisz jest czynnym członkiem K6łka Dra 
matycznego im. Adama Micki_ewicza w Buffalo, kt6rego był założycie 
Iem w r. 1895, trzykrotnie prezesem a od począ;tku nieprzerwanie nie
mal dyrektorem, występuj~c r6wnocześnie jako zdolny amator lub ja
ko reżyser. 
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Gdy Mickiewicze przystą,pili do budowy własnego domu ob. J6-
zef Slisz wybrany do komisyi budowy - pracował w niej najusilniej· 
starając się czy to swymi wpływami czy własnym funduszem lub wre
szcie kolektą, po domach przyczynić się do powstania budynku. 

Pr6cz tego ob. Slisz prawie od 14 lat jest członkiem Unii Polskiej 
należąc do N o. 4go Synowie Kr6lowy Polski a takfo jest członkiem 
Związku Narodowego Polskiego, należąc do Tow. Rzemieślnik6w,gru
pa 168. 

Jako księgarz ob. Slisz jest popularyzatorem dziełek o przystęp
nej treści dla szerokiej publiki. Nie zapomina także o więźniach, posy
łając darmo do zakład6w karnych ksią,żki i to nie tylko w Buffalo ale 
także i do innych stan6w. 

Rozwbięcie swego interesu zawdzięcza ob. Slisz w wielkiej mierze 
wsp6lpracy swej żony Maryi, kt6ra nie wie co to jest zmęczenie i po
mimo 8ro dziatwy zawsze znajdzie czas na zastąpienie męża w interesie 
Obywatelka Slisz jest nie tylko wzorową, matką, ale także dzielną, kup
cową, i dlatego, że na r6wni z mężem troszczy się o dosyć rozgałęziony 
interes, powoli ale stale dorabiają, się obywatelstwo Slisz skromnego 
mają,teczku. 

W r. 1906 - 4 października założył ob. Slisz tygodnik „Nowy 
Wiek", kt6ry redagował począ,tkowo ob. Zygmut Tulewicz a p6źniej 
J6zef Bernolak. Po paru miesią,cach istnienia, bo już w r. 1907 w dniu 
9go marca, przekształcił się „Nowy Wiek", na dziennik „Polak Ame
rykański", w kt6rem to wydawnictwie ob. J. Slisz jest prezydentem. 
Dochował się ob. Slisz licznego potomstwa bo 2 syn6w i 6 c6rek a mia 
nowicie: Anny, Antoniny, Wandy, Kazimiery, Stanisławy Maryi, 
J6zefa i Władysława .. Umarło 4: Jan, Władysław, Marya i Jan. 

Państwo Grabowscy. 

Pani Teofila Grabowska. Ob. Teodor Grabowski. 
(Patrz strona 342.) 
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lllichał Łapczeński. 

Urodził się w Ludzimierzu, ,v powiecie nowotarskim, roku 1866. 
Ukończywszy szkoły ludowe w powiecie Nowytarg, ob. Łapczeński 
poszedł do gimnazyum w Krakowie. 

R6żne przeciwności nie pozwoliły ob. Łapczeńskiemu ukończyć 
gimnazyum. Natura żywa, g6ralska, gorączkowa, życiem pełnem siły i 
enęrgii pchała go dalej i też 25 marca, 1888 r , przybył ob. Łapczeński 
do Ameryki, osiedlająo się w Buffalo. 

Początkowo ob. Łapczeński pracował przy wszystkiem co wpadło 
pod rękę, gdyż trud6w się nie obawiał. Usilna wola pozwoliła mu się 
wybić w g6rę. Z zaoszcz~dzonych pieniędzy założył ob. Łapczeński 
w r. 1899 saloon przy ul. Curtis, kt6ry prowadził przez lat 3 p6źniej 
założył grosernię i skład rzeźniczy na West Seneca przy Roland ulicy, 
w końcu przeni6sł się do dzielnicy Black Rock gdzie przy Tonawanda 
ul. No. 228 otworzył salun, · ···- ·---

Niemal od samego założenia jest członkiem tow. Mickiewicz6w, 
gdzie przez rok był reżyserem, przez rok prezesem i przez dwa la
ta sekretarzem. Pr6cz tego był ob. Łapczeński członkiem tow. Rze
mieślnik6w Polskich, a dzisiaj należy do Zjedn. Pol. Rz. Katolickie
go, będąc członkiem tow. Jana Chrzciciela.· Wysyła pieniądze do 
starego kraju i wymienia pieniędze wszelkich kraj6w na dolary a
merykańskie. W tym interesie wyrobił sobie ob. J„apczeński wielkie za 
ufanie, nic więc też dziwnego, że i kientela jest wielka. 

W roku 1907 ob. Łapczeński wzni6sł piękny budynek przy ul. Am 
herst pod No. 408 - 410 gdzie założył piekarnię na Black Rock, kt6-
ra pod zdolnem kierownictwem rozwija się jak najlepiej. W roku 1891 
ożenił się ob. Łapczeński z Emili:i z domu Stetz, pochodzą.cą. z Tucho
wa i dochował się dw6ch c6rek Felicyi i Eleonory i 4 syn6w: Stefana, 
Edmunda, Emila i Teofila. Najstarszy syn Henryk umarł. 
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Józef Hajnos. 
Ob. J6zef Hajnos urodził się dnia 9go czerwca 1867 r. we wsi Ro

gożnik należącej do parafii Ludźmierz powiat Nowy Targ w Galicyi 
z rodzic6w ojca Bernarda i matki Klary z Siut6w. Po ukończeniu 

szkoły parafialnej, dopomagał rodzicom w gospodarstwie i przy ojcu 
przy ciesielstwie. Jako 21 letni młodzieniec wyjechał do Ameryki, 
osiadając w Buffalo, gdzie stale przebywa od 20 lat. -

Znalazłszy w Buffalo pracę w fabryce stali Pratt Letchworth, Co., 
pracował tamże stale przez 13 lat - poczem zaoszczędzi wszy grosza 
założył na własną, rękę interes sprzedaży trunk6w (saloon) pod No. 186 
Amherst ul. na Black Rock w Buffalo, kt6ry dzięki swej umiejętności 
obchodzenia się z ludźmi rozwiną,ł na taką, skalę, iż wkr6tce musiał 

Ob. Józef Hajnos. 

otworzyć drugą filię swego interesu tj. drugi saloon pod No. 226 Am
herst, kt6re to oba interesy z powodzeniem prowadzi. Ob. J 6zef 
Hajnos należy obecnie do najpoważniejszych obywateli w osadzie pol
skiej na Black Rock i w życiu tejże osady tak w sprawach parafial
nych jak i narodowych bierze czynny i wybitny udział. Z Towa~ 
rz,yst w polskich należy do Gwardyi Kościuszki, do Tow. św. Jana 
Chrzciciela No. 159 Zjedn. Pol. Rz. Kat. - oraz do Tow. salonist6w, 
Ożeniony w r. 1895 z Michaliną Ciotuszyńską,, pozyskał w niej zacną, 
małżonkę i wielką, pomoc w interesie, gdyż małżonka zastępuje męża 
w zajęciu i jest jego prawą ręką. 
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Ob. Hajnos niezapomniał także o starym kraju i swojej rodzinie, 
gdyż dwukrotnie wyjechał w odwiedziny do swych stron rodzinnych a 
to w r. 1903 i drugi raz w r. 1907, skl!d przywiózł wiele pięknych 
parni~ tek i liczne pozdrowienia dla krajanów. 

Pani Michalina Hajnos. 

Interesy ob. Hajnosa ciesz~ się wielkiem powodzeniem na Black 
Rock, gdyż s~ prowadzone uczciwie i zaopatrzone w najlepsze towary 
tak kajowe jak i zagraniczne. 

Władysław I{. Missal. 
Urodził się w Buffalo, roku 1879. W młodym wieku uczył się dru 

lrnrstwa, w istniejl!cym podówczas tygodniku „Echo". Później ukoń
czywszy kurs stenografii i buchalteryi, otrzymał miejsce buchaltera w 
pewnej fabryce żelaznej, gdzie przez dłuższy czas pracował. W roku 
1906 założył na wlasnl! rękę drukarnię pod No, 244 Gibson ul. któr~ 
do dzisiaj prowadzi. W drukarni swej,która wykonuje wszelkie roboty 
w zakres drukarstwa wchodzą;ce. wychodzi wydawany przez ob. Missa
la miesięcznik „Wędrowiee" Przedtem wyszło parę numerów „Gaze
ty Przemysłowej". Ob. Wł. K. Missal należy do energicznych choć 
młodych przemysłowców i potrafił sobie wyrobić wzięcie w szerszych 
kołach. Drukarnia jego stale się rozwija, gdyż właściciel stara się każ
d~ robotę wykonać szybko, gnstownie i tanio. Prócz innych towa
rzystw, ob. Wł. K. Missal jest długoletnim i zasłużonym członkiem 
Tow. dramatycznego im. Adama Mickiewicza. 

_,.._.,.._.,. __ ..,~ ..... --..... --..... ....----........ ---~~..._. ..... _,.._.,..._.,..,. __ ...-..,_ ..... _...,_~ ___ ......,._.,. ___ .., __ ..., __ ..., __ ~-~----,..-..,,.._.,.. __ .,. ________ ..... 
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Wincenty J. Nyka; 
Ob. Lipowicz miał to szczęście, 

że potrafił sobie pozyskać dzielnych 
wsp6łpracownik6w,kt6rzy na r6w
ni z nim pracuj~c wytrwale i wzo
rowo, doprowaazili firmę do roz
kwitu. Jednym z najstarszych 
wsp6łdziałaczy ob. Lipowicza, kt6 
ny przechodzili z nim wszystkie 
czasy rozwoju. jest ob. Wincenty 
J. Nyka urodzony w Buffalo, ro
ku 1877 z rodzic6w J6zefa i We. 
roniki Nyk6w .Po ukończeniu szk6ł 
ob. Nyka oddał się pr,acy handlo
wej i w znanej firmie Lipowicza pra 
cuje już z g6r~ lat 18, zdobywając 
sobie nie tylko og6lne zaufanie a
le godne wzmianki uznanie. Jako 
agent i kolektor rozszerza znako
micie interesy firmy, kt6ra też w zamian obdarza go wyszczeg6lnie
niem za lata pracyi prawdziwego oddania się zawodowi. W życiu osa
dy buffaloskiej ob. Nyka brał czynny udział. Należ~c do towarzystwa 
dramatycznego imienia A.dama Mickiewicza od samego założenia tegoż, 
był w niem kilkakrotnie dyrektorem a przez rok wiceprezesem. Jako 
urzędnik w towarzystwie poświęcał dla dobra towarzytwa wolne chwi
le pracuj~c rzetelnie, jak wog6le ob. Nyka pracuje z wytężeniem wszę
dzie, gdzie się zobowi~że. Z innych towarzystw jest ob. Nyka człon
kiem Tow. Kupc6w i Przemysłowc6w a tern samem członkiem Zwi~z 
ku Narodowego Polskiego. Zbyt wielki nawał pracy nie po1<1wala 
obecnie ob. Nyka o,ddawać się w dawne_j mierze pracy s~ołecznej. 

Paweł Gogulski. 
Do grona poważnych przemysłowc6w polskich w Buffalo, N. Y., 

należy o~. Paweł Gogulski, urodzony w Wielkiem Księstwie Poznań
skiem w Zerkowie w roku 1854 z rodzic6w Walentego i Julii z Lasko
wskich. Po ukończeniusżk6ł w 14-tym roku oddany został na pra
ktykę rzeźnick~ i pracował w Poznaniu, gdzie następnie założył inte
res na .własn~ rękę w jatkach na Starym Rynku; kt6ry prowadził przez 
12 lat. W cechu rzeznickim w Poznaniu piastował godność zastępcy 
cechmistrza i jako taki wyzwalał czeladnik6w i egzaminował kandyda
t6w na majstr6w rzeźnickich. 

Ob. Gogulski przybył do Ameryki w r.1885 w prost do Buffalo, 
gdzie zaraz otworzył interes rzeźnicki, kt6ry przez 5 lat prowadził 
przy ulicy Broadway pod nr. 1096, zaś następnie, gdy-miasto pobudo
wało market, przeni6sł się na Broadway targowicę i od lat 16 prowa
dzi tam interes rzeźnicki, posiadając jatkę (stand) nr. 4, a mieszkając 
prywatnie w własnym domu pod nr, 953 Fillmore ave. Ob. Gogul
ski ,,wraz z ob. Zurkiem założyli Tow. Poniatowskiego grupa Związku 
Nar. Pol.,. kt6ra dzisiaj świetnie I?rosperuje. 

- - .......... ~----"----~-...,..,..,.... ........ ....,..,..,.. ..... ..,....,_.,._..,.~ - -~ - ,.;,"'t.,. -
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Dr. Stanisła"r E. Ruszaj_ 

Pierwszym polskim doktorem 
dentystą w Buffalo, jest ob, St. 
E. Ruszaj, urodzony w Buffalo r. 
1884go. Po ukończeniu szkoły pa~ 
rafialnej, ob. Ruszaj wstą;pił do 
szkoły publicznej, kt6rą ukończyw 
szy chlubnie, zapisał się do Masten 
Park High School. Otrzymawszy 
dyplom ukończenia jednego z naj
lepszych zakład6w naukowych wyż 
szych, zapisał się na buffaloski u
niwersytet, na kt6rym studyował 
dentystykę, kt6rą; ukończył w r. 
HW7. Jako skończony doktor den
tysta otworzył ofis dentystyczny 
pod No. 1012 Broadway na pię-

. trze, kt6ry stale prowadzi z powo-
dzeniem tern większem, że Dr. Ruszaj jest znanym buffaloskiej polo
nii ze strony jak najlepszej a w zawodzie swym dał dowody gruntow
nej znajomości sztuki dentystycznej. Pr6cz tego uprzejmy i sympaty
czny· potrafi zjednywać sobie klientelę, kt6ra coraz bardziej się po
większa. 

Jeszcze jako słuchacz dentystyki, Dr. Ruszaj zajmował się życiem 
osady, w kt6rej wzr6sł i zdobyłswą energiczną a uciążliwą; pracą po
ważne stanowisko. W otoczeniu młodzieży dąlą;cej do wyższych szcze
bli społecznych, w kt6reni żył i obracał się, wiedział Dr. Ruszaj braki 
społeczne i narodowe, to też gorliwie 2ajął się przy pomocy chętnych 
wsp6łkoleg6w, zorganizowaniem uczącej się w angielskich szkołach 
wyższych młodzieży polskiej w towarzystwo Alumn6w _ Polskich, kt6-
rego cel i zadanie skreśliliśmy w historyi tegoż towarzystwa. To też na 
pierwszem walnem posiedzeniu młodzieży obrano Dr. Ruszaja, pod6w
czas studenta, prezesem. -z zapałem właściwym porywom młodzień
czym, przez lat trzy z rzędu dzierżył Dr. Ruszaj godność prezydenta 
a jak się wywiązał ze swego obowiązku, dowodem piękny rozw6j towa 
rzystwa, kt6re dzishj zdąża do coraz ważniejszych zadań i cel6w. 

Ignacy A. Gołębiewski. 
Poważnym handlowcem ~dyż zarządcą największego przedsię

biorstwa polskiego w Buffalo, jest Ignacy A, Gołębiewski, urodzony 
w mieście Środzie, w Wiel.- Ks. Poznańskiem. Mając lat 2 przybył 
wraz z rodzicami do Buffalo, gdzie przeszedł szkołę św. Stanisława 
p6źni~j kollegi-um św. Kanizyusza oraz akademię handlową. 
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Pu ukończeniu szk6l otrzymał posadę urzędnika na poczcie, ale Po 
pewnym czasie ob. Gołębiewski czuj!!c w sobie zdolności do handlu, za 
łożył wraz z bratem grosernię, p6źniej fabrykę konserw mięsnych.Dla 
poznania szerszych horyzont6w handlowych przyj!!! reprezentacyę naj 
większego hurtownego przedsiębiorstwa groseryjnego na zachodni~ 
część stanu New York a mianowicie firmy Granger & Co. gdzie praco 
wal przez 4 lata. Poj~wszy znakomicie wszystkie sposoby i metody 
prowadzenia interesu przez wielkie przedsiębiorstwa został zaangażo
wany przez firmę Lipowicza jako zarz!!dca generalny, gdzie już dłuż-

Ob. Ignacy A. Gołębiewski. 

szy czas pracuje z korzyści~ dla firmy, gdyż ob. Gołębiewski znany 
jest z obrotności handl.owej, ze znajomości kupieckiej i z rzetelności 
pod każdym względem. Dzisiaj firma Lipowicza przy wsp6łpracy ob. 
Gołębiewskiego rozwija się świetnie i zatacza poważne kręgi. Zamiesz 
kały pod No. 327 Lovejoy ul. wraz z rodzicami, ma wielk~ przyszłość 
przed sob~, gdyż pr6cz zdolności handlowych, umiał sobie wyrobić 
wzięcie i szacunek w szerokich kolach polonii buffaloskiej. Jest człon 
kiem znanej organizacyi United Commercial Travelers of America. 
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TOW,L,ITE,JU\GKIE IM, t\L.EREDRY, Pierwszy rząd: R.Wiśniewski; J.Sitniewski; Ig.Rutkowski, sekr,; Ks. Kapelan Kasprzak; J.F. Walczak.prez.; 
T. Kajtanowski, kasyer; Wojciech Sierakowski; Jan Mazurowski. 

Drugi rząd; H. Bereśniewicz; J. Wiśniewski; W. Poturalski: J. Krzyżykowski; P. Nowicki; T. Bereśniewicz;:Fr. Lewandowski; Ig. Lewandowski. 
Trzeci rząd; W. Wiśniewski; F. Korkowicz; W. Binkowski; W. Rudziński; L. Gard0ń; J. Kajtanowski, L. ltudziński; I. Jankowski: M. Lewandowski. 



Tow. Lit. im„ .Aleksandra Fredry. 
Tow. Lit. im. Aleksandra Fredry założono dnia 22go listopada r 

1903 w celu(a)kształcenia się w literaturze polskiej,jak r6wnież historyi 
kraju rodzinnego (b) urzf!dzania obchod6w narodowych, (c) staraniasię 
o powiększenie biblioteki polskiej. 

Pierwszą, nazwą, było Tow. Lit. Ks. Augustyna Kordeckiego. Za
łożycielami tow. byli: Ign. Lewandowski,Fr. Bbjarski, M. Lewandow
ski, W. Rudziński, Jan Sittniewski. Pierwsze posiedzenie otworzył 
Wiel. ks. Fr. Kasprzak, w hali parafialnej św. Kazimierza Kr61. w 
Buffalo, N. Y. Posiedzenia tow. odbywały się w hali parafialnej odza· 
łożenia tow. do dnia 18go wrzefoia 1904 roku. Od tego czasu tow. wy
najęło lokal pod No. 57 Weiss ul. w kt6rym pozostawało do dnia 15go 
sierpnia 1905 roku. Obenie kasyno i czytelnia towarzystwa mieszczą, 

się pod No. 194 Weimar ulicy. 
Na pierwszem posiedzeniu tow. dnia 22go listopada 1903 roku 

wstąpiło nowych członk6w 19. Dnia lOgo kmietnia 1904 tow. postano
wiło się inkorporować,co też przyszło do skutku dnia 27go kwietnia w 
Albany,stolicy stanu New York, pod nazwą,: Tow.Lit. Im. Aleksander 
Fredro. 

Dnia 25go marca 1904 roku tow. zakupiło grunta pod nowy budy
nek, .w kt6r.vm będą, się mieściły: Kasyno. pokoje, biblioteka i hala do 
przedstawień i zabaw. 

Dnia 8go lipca 1904 roku tow. zakupiło książki do biblioteki.Dnia 
9go października 1906 otworzyło publiczną, bibliotekę. 

Dnia 9go stycznia 1906 roku dało do.druku nowo opracowaną, 
Konstytucyę. · 

Obecnie Tow. Lit. imienia Aleksandra Fredry liczy członk6w 35 
do dnia 4go styc;,mia 1908 roku. 

Og6lny mają.tek tow. do dnia 14 stycznia ll:108 roku wynosi 2500 
dol, 

Bilioteka liczy 900 dziel. 
ZARZĄD. 

Tow. Literackiego im. Alek. Fredro nar. 1908. 
Jak6b F. Walczak prezes, 
Jan Sittniewski ;.wice prezes. 
Ignacy Lewandowski sekr, 
Jan Mazurowski wice sekr, 
W oj ci ech Sierakowski kasy er. 
Wincenty Rudziński bibliotekarz, 
Micha! Lewandowski zastępca bibliotekarza, 
Michał Lewandowski reżyser, 
Teodor Bereśniewicz marszał, 
Roman Wiśn:ewski gospodarz lokalu, 
Jan Mazurowski dyrygent. 

DYREKTORZY. 

Wiel. ks. Fr. Kasprzak, Jak6b F. Walczak, Władysław Skończe 
wski, Wojciech Sierakowski, Teofil Kajtanowski, Ignacy Lewandow
ski, Paweł Nowicki. 
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Jan Krzyżykowski. 
Urodzony w miejscowości Kowalewo w Prusach Zachodnich r. 

1867go przybył do Ameryki w r. 1885 wprost cło Buffalo, gdzie po
czątkowo pracował przy różnych zawodach a w r. 1895założyłna 
własną, rękę salun przy Peckham ul. który prowadził lat kilka,poczem 
obją,ł obowią,zki kolektora w składzie hurtownym likierów i wódek 
gdzie przetrwał przez lat 8. Następnie założył ponownie na własną, rę
kę skład wiktuałów tj.grosernię przy ul. Curtis, No. 36 ską,d przeniósł 
się po dwóch latach na ul. Clinton, narożnik Weimar, gdzie dzisiaj z 
wielkiem powodzeniem prowadzi pierwszej klasy skład win, likierów 
wódek jak również salun licznie odwiedzany. Piękny lokal zbudowany 
specyalnie przez ob.Krzyżykowskiego na ten interes w 1906tym r.jest 
niemal ogniskiem życia polonii na Clintonowie. Tu jest kwatera naj-

Ob. Jan Krzyżykowski. 
poważniejszych obywateli, gdyż gościnny i towarzyski gospodarz umie 
swych gości zajq,ć, zabawj.ć i po obywatelsku uraczyć. 

W życiu polon1i buffaloskiej ob. Krzyżykowski bierze czyny u
dział. Jest członkiem długoletnim Tow. Moniuszków, następnie Tow. 
św. W oj ci echa i Zjednoczenia Pol. Rzymsko Katolickiego, N o. 134 
Tow. św .Ant. Paclewskiego,i członkiem literackiego towarzystwa Alex. 
Fredry. Ożeniony w r. 1894 z Józefą, z domu Pestka dochował się 
dwóch córek, Cecylii i Waleryi i dwóch synów Hieronima, Jana-Bo 
leslawa. 

Ob. Krzyżykowski jest dobrym handlowcem a jako obywatel jest 
lubianym w kolach towarzyskich. 

436 



Pani Józefa Krzyżykowska. 

Interes Jana Krzyżykowskiego. 
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Michał Mioducki. 

le i rzetelnie. Przedsiębiorstwo po 
grzebowe ob. Mioduckicgo należy 
do pierwszych na Polsce.W r.1888 
ożenił się ob. Mioducki z Salomeą 
z domu Śniadecką i dochował się li 
cznego potomstwa. Starsi synowie 
pracują przy ojcu w interesie, któ
ry się mieści pod N o. 141 Clark ul. 
gdzie też obywatelstwo Mioduccy 
mieszkają. 

Obywatelka Salomea Mioducka 
należy do najwcześniej osiadłych w 
Buffalo, przybyła bowiem z rodzi
cami w r. 1872, gdzie ukończyła 
szkoły i wyrosła. Dzisiaj obywatel 
ka Mioducka jest poważną matro
ną,gdyż matką licznego rodzeństwa 
które pod jej czujnem okiem wy
chowuje się na korzyść społe

czeństwa. 
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Do znanych osób w szerokich 
kolach obywatelskich należy ob. 
Michał Mioducki, urodzony w 
Poznańskiem r. 1861. 

Wyszkoliwszy się w kraju na 
pierwszorzędnego rękodzielnika, 

odbył bowiem kurs stolarski, 
jako ukończony w tym zawodzie 
fachowiec wyjechał w r. 1882 o
siadając po 5 letniem podróżowa
niu po Ameryce w Buffalo, gdzie 
później założył przedsiębiorstwo 

pogrzebowe przy parafii Bożego 
Ciała Wiel. 00. Franciszkanów. 
Jako parafialny pogrzebowy roz
winQ,ł swój interes doskonale, ale 
też ob. Mioducki pracował i do 
dzisiaj pracuje sumiennie, wytrwa-

ob. Salomea Miuducka. 



Tomasz Jan Sandacz. 

Do znanych obywateli w Buffa
lo należy ob. Tomasz Jan Sandacz 
jeden z wybitniejszych przemyslo
wc6w, mający sw6j zakład krawie
cki pod N o. 351 Lovejoy ul. 

Ob. Tomasz J. Sandacz uro
dził się w Galicyi, w miejscowości 
Włosienicach, roku 1869go. Do A
meryki przybył ob. Sandacz w r. 
1893, osiadając w Buffalo, gdzie 
niebawem założył krawiecki za
kład, kt6ry do dzisiaj z powodze
niem prowadzi i ożenił się z Leo
kadyą z domu Szudzińską. Jako 
zdolny krawiec cieszy się wydat
nem poparciem polonii, bo też u
branie zrobione w jego zakładzie 
odznacza się nie tylko dobroci~ ma 

teryału, ładną formą kroju ale także taniością. To też firma jego wyro 
bila sobie pod tym względem uznanie, czego dowodem liczna kliente
la, jaką potrafił sobie zdoby<S ob. Sandacz. 

Niemal od początku pobytu w Buffalo, ob. Sandacz żywo intereso
wał się wszystkiem co polskie, i wydatny brał udział w pracach towa
rzystw, z kt6rych po dziś dzień jest członkiem Tow. Mickiewicz6w, 
przyczyniaj~c się do jego wzrostu i pracując pod każdym względem 
dodatnio. Z innych towarzystw jest członkiem Unii Krawieckiej, Tow. 
gruntowego Polonia Land Ass.a nadmienić także wypada,że ob.Sandacz 
był prezesem Tow. Oświata im. Jul. Słowackiego. U czynny i przyja
cielski ob. Sandacz jest og6lnie lubiany w kolach polskich. 

Państwo W. Mioduccy. 
Ob. Balbina Mioducka, urodzona TT Komorowie w powiecie po

znańskim prz.vbyla do Ameryki w· r. 1882 wraz z matką osiadając w 
Buffalo, gdzie wyszła za ob. Wojciecha Mioduckiego. Wzorowa gospo 
dyni i matka stara się wraz z mężem o powiększenie dobrobytu domo
wego. Z towarzystw polskich jest członkinią długoletnią Tow. Polek 
Wandy a także członkiriią Związku Narodowego Polskiego. Druga fo
'tografia przedstawia obywatelstwo Mioduckich w ich automobilu,gdyż 
ob. Wojciech Mioducki jest znanym sportowcem. 
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Pani Balbina Mioducka. 

Ob. Wojciech Mioducki z żoną w automobilu. 
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Stanisław Grochowiak~ 
Jednym z najstarszych osadnik6w polskich w Buffalo, N. Y. jest 

ob. Stanisław Grochowiak, urodzony w W ojżanowie w Wielkiem 
Księstwie Poznańskiem, roku 1863. Będąc chłopcem przybył do Ame
ryki wraz z rodzicami w r. 1872, m,iadając w Buffalo, N. Y., gdzie u-. 
kończył szkolę parafialną, św. Stanisława B. i M. Kilka zaledwie ro
dzin polskich było w Buffalo, gdy ob. Grochowiak przybył. Był na 
pierwszej mszy św. polskiej jeszcze w kościele św. Michała, a p6źniej 
był na premicyach Wiei. ks. J. Pitassa. 

Domy ob. St.. Grochowiaka. 

Jako młodzian pracował w r6żnych zawodach, p6źniej wiedząc o 
tern, że wyuczenie się jakiegoś zawodu jest koniecznern, wyszkolił się 

jako cukiernik, w kt6rern to zawodzie dłuższy czas pracował. W r. 
1890 ożenił się ob. Grochowiak z nadobną, Mar,yą z domu Galantowicz, 
pochodzącą z Wiel. Księstwa Poznańskiego z miasta Gniezna. Oże

nienie się wywarło ważny wpływ na ob. Grochowiaka, gdyż energicz
na, zdolna i nadzwyczaj sympatyczna pani Grochowiak umiała mężowi 
dopom6dz i niemal większą część nawału pracy wziąść na siebie. W r. 
1893 państwo Grochowiak założyli przy Lovejoy ul. salun i grosernię, 
ale w lat parę grosernię zwinęli, pozostając tylko przy salunie, kt6ry 
do dzisiaj properuje. W oc;tatnich czasach przy salunie w drugim do
mu, r6wnież własności państwa Grochowiak6w, założyli skład rzeźni
czy, kt6ry dawniej przez czas kr6tki prowadzili. Umiejętność prowa
dzenia interesu i obchodzenia się z ludźmi, pomogła państwu Grocho
wiakom do rozwinięcia swego interesu i zdobycia majftteczku. Dwa 
domy pod nr. 204 i 202 Lovejoy należą, do nich, gdyż skrzętna, zapo
biegliwa para stara się, by zadowolnić odbiorc6w i rzetelnością przy
wiązać ich do siebie. 

441 



Z organizacyi polskich ob. Grochowiak jest członkiem Zwią,zkil 
Nar. Polskiego, należąc do grupy 227 Tow. Obrońcy Kr6lowej Pol
skiej, a także jest członkiem Tow. św. Wojciecha i K6łka Dram. Im, 
Adama Mickiewicza. Dawniej 1'ył członkiem Tow. św. Kazimierza, 
Pani Grochowiak jest nie tylko sympatyczną postacią, ale także dobrą 
i gorliwą Polk~. Zajmuje się· ona wszystkiern co dotyczy naszej naro
dowości i życzyć by tylko wypadało, by takich Polek mieliśmy więcej. 

Marya Grochowiak. Stanisław Grochowiak. 

Dochowali się państwo Grochowiak 3 syn6w, Andrzeja, Wacława 
i Stanisława i trzech c6rek, Kunegundy, Heleny i Maryi. Najstarszy 
syn Andrzej wraz z młodszym W aclawem pomagają rodzicom w pro
wadzeniu interesu i uczą się zarazem ślusarstwa i mechaniki. Ostat
nio państwo Grochowiak przebudowali swe domy i interes urządzili 
według ostatnich wymagań, to też przy doborowym składzie towaru, 
ściąga do siebie salun ob. Grochowiaka najpoważniejszych obywateli. 

Marcin Gawroński. 
Urodzony pod Poznaniem w r. 1878 z ojca Wawrzyna i matki Ma

ryanny z domu Speyer, przybył do Ameryki wraz z rodzicami r. 1886 
do Scranton, Pa. ,skąd po 8 latach· rodzice przenieśli się do Buffalo. Ob. 
Gawroński wcześnie wyuczył się zawodu i pracował przez parę lat ja
ko glazurzysta w zakładach kolejow;rch Pullman. 

W r. 1902 ob. Gawroński ożenił się z Elżbietą z domu Kozłowską 
pochodzącą z Kluczewa w Wiel. Księstwie Poznańskiem. Po dw6ch 
miesiącach młoda para postanowił11, wejść w jakikolwiek interes i zało
żono grosernię pod No. 180 Ashley, gdzie do dzisiaj ją z powodzeniem 
prowadzą. 

Przy wsp6lnej pracy ob. Gawroński szybko powiększył sw6j inte
res, tern bardziej, że jest obrotnym handlowcem. W lat 4 założył także 
przy groserni skład najlepszego węgla Scranto ńskiego, kt6ry cięgle 
powiększa i dzisiaj jest jednym z wybitniejszych dostawc6w. Ob. 
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Gawroński jak i jego żona umiąc obchodzić się z ludźmi taktownie, zy
skali sobie wiele odbiorc6w i dzisiaj na zast6j w interesie skarżyć się 
nie mogą. Dorn w kt6rym interes prowadzą, i mieszkają,jest ich własno
ścią. Dochował się ob. Gawroński. 2 syn6w Władysława i Ferdynan
da. Jest członkiem Unii Pol. w Ameryce, należąc do Tow. św. Piotra 
Męczennika. 

S. p. Apolinary Kwiatkowski. 
Jednym z wybitniejszych ohywateli polskich w Buf.falo, był ś. 

p. Apolinary Kwiatkowski, urodzony w Gniewkowie w Wiei. Ks. Po
znańskiem. Do Ameryki przybył ś. p. Kwiatkowski w r. 1876 osiad11-
jąc w Buffalo, g·dzie pod6wczas mała była liczba polak6w, że prawie 
na palcach można było policzyć rodziny polskie. W ojczyźnie był ob. 
Kwiatkowski z zawodu młynarzem i w tym też zawodzie pracowol po
czątkowo przez lat 5. W roku 1881 - 15 lutego ob. Kwiatkowski oże 
nil się z Stanisławą z domu Hojnacką. W parę lat obywatelstwo Kwiat-

Sp. Apolinary Kwiatkowski. 
kowscy założyli przy ul.Detroit 144 interes rzeźnicki,gdyż ś. p. Kwiat 
kowski b.vł zdolnym do każdego zawodu i w masarstwie rychło się wy
doskonalił tak, że jego wyroby były poszukiwane i wyrobiły sobie jak 
najlepszą. markę. 

To też interes rozwijał się pięknie tern bardziej, że obywatelswo 
Kwiatkowscy rzetelnością w interesie, pracą sumienną. i wytrwałą u
mieli nie tylko wyrobić sobie licznych odbiorc6w ale także zamienić 
ich na stałych kostumerów. Prawą ręką w interesie była dla ś. p. ob. 
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Kwiatkowskiego, jego żona Stanisława, która potrafiła być nie tyl
ko dzielną gospodynią, wzorową matką ale także umiała zastąpić męża 
gdzie tylko zachodziła tego potrzeba. Temu też przypisać należy, że 
obywatelstwo Kwiatkowscy doszli do mafoteczku. . 

Ś. p. Apolinary Kwiatkowski nie tylko był dobrym biznesistą, a
le jako polak położył pewne zasługi w rozwoju osady polskiej w Buffa 
lo, był bowiem jednym z pierw.szych osadników, przechodził wraz z o
sadą, wszystkie koleje. Z nią, wzrósł i doszedł do poważania i szacunku 
wśród obywatelstwa. 

Z organizacyi polskich był członkiem Związku Narodowego Pol
skiego należą,c do gr. 168. Uciążliwa praca nadwyrężyła w końcu zdro
.wie ob. Kwiatkowskiego i chociaż z wyglądu zewnętrznego nikt by nie 
przypuszczał choroby, ś. p. Kwiatkowski był bowiem silnie zbudowa
nym i tęgim mężczyzną, jednak choroba nurtowała w tym silnym or
ganiźmie i powaliła go nagle na foże,z którego się więcej nie podniósł. 

· Umarł ob. Kwiatkowski 29 października 1905 roku pozostawiając nie 
tylko rodzinę ale i szerokie koła przyjaciół i współobywatelstwa w ża
lu prawdziwym, był bowiem lubianym i wziętym dla swego zacnego 
charakteru. 

Pozostawił ś. p. Kwiatkowski prócz żony,4 synów Józefa,Franci
szka, Leona i .Tana i 3 córki Weronikę, Wiktoryę i Ewę. Obywatelka 
Kwiatkowska pozostawiona własnym siłom nie upadła na duchu, ale 
przy pomocy dzieci prowadzi dalej interes, który jak dawniej tak i dzi 
siaj prosperuje jak najlepiej. 

Hieronim Rybarczyk. 
U rodzony w Dą,b6wce w Wiei. Księstwie Poznańskiem,roku 1869 

do Ameryki przybył wraz z rodzicami w 1884,mając zaledwie lat 5. O 
siadłszy wraz z niemi w Buffalo uczęszczał do szkoły a następnie 
uczył się krawiectwa pracując po różnych firmach amerykańskich.Za w 
sze przedsiębiorcży,znajq,c dokładnie krawiectwo,postanowił na wfasną, 
rękę założyć interes. Ożeniwszy się tedy w r. 1891 z Michaliną, z domµ 
Kamińską w dwa lata. później założył w Jasną pracownię krawiecką riaj 
pierw 1000 Smith ul. później przeniósł się na Fillmore ave., 567 W koń 
cu rozszerzył swą, pracownię,przeni6sł ją pod No. 908 Broadway,gdzie 
do dzisiaj ją prowadzi, Zdolności w zawodzię krawieckim~ odstawianie 
roboty pod każdym względem zada'Valniającej odbiorcę, pozyskały ob. 
Rybarczykowi liczną klientelę. Dlatego' też dzisiaj jest ob. Rybarczyk 
znanym na Broadwayowie,a młodzież tylko u niego zamawia swe ubra 
nia. 

Z towarzystw polskich ob. Rybarczyk jest członkiem Tow. Rze
mieślników, a tern samem członkiem Związku Nar. Polskiego: Docho
wał się ob. Rybarczyk dwóch synów, czterech córek.W kołach buffa
loskiej polonii ob. Rybarczyk jest znanym i wziętym. 
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J akób Kuczkowski. 
Do szeregu poważnych obywateli osady polskiej w Buffalo nale

ży ob. Jak6b Kuczkowski,urodzony w Prusach Zachodnich w miejsco
wości Piechowicach r. 1860 - gdzie ukończył szkoły obowiq,zkowe a 
później oddał się r6żnym zajęciom. Przez lat 4 był nadzorcq, w planta
cyach buraków. Wzięty do wojska wysłużył obowiq,zki wojskowe w 61 
pułku piechoty. Z wojska udał się ob. Kuczkowski do Ameryki w r. 
1884 gdzie spodziewał się przy swych zdolnościach dobić się znaczenia 
i majq,tku,nie wq,tpił bowiem, że siły jego i ochota do pracy dopomogq, 
mu do zwalczenia przeszk6d, jakie zwykle młodemu emigrantowi sta
jq, w poprzek gdy znajdzie się w obcym kraju. Nadzieje nie zawiodły 

Ob. J akób Kuczkowski. 

ob. Kuczkowskiego w rok bowiem doszedł już do tego, że m6gł się o
żenić z Katarzynq, z domu Kreft. W parę lat ob. Kuczkowski założył sa 
lun bo z pracy uzbierał się kapitalik, kt6ry skrzętna żona swymi zabie 
gami pomnażała. · 

Majq,c wiele przyjaci6ł i znajomych m6gł ob. Kuczkowski salun 
rozwinąć i postawić na pierwszorzędnej stopie,to też wkr6tce przeni6sł 
się do swego własnego domu pod No. 1148 Broadway, gdzie do dzisiaj 
z powodzeniem interes prowadzi. 
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Niemal od samego począ,tku pobytu w Buffalo, ob. Kuczkowski 
brał udział w życiu towarzystw buffaloskich, był bowiem jednym z 
pierwszych członk6w Tow. św. Stanisława, najstarszego w Buffalo i 
członkiem Tow. św. Jana Kantego. Z innych organizacyi ob. Kuczko
wski jest członkiem Tow. św, Jak6ba No. 28 Unii Polskiej w .Amery
ce, gdzie od lat 10 jest kasyerem. Był także ob. Kuczkowski rewizo
rem kasy w innych towarzystwach, jednakowoż interes nie pozwalał 
mu zajmowania urzęd6w. 

Interes ob. J. Kuczkowskiego. 

Dzisiaj ob. Kuczkowski jest poważanym a interes sw6j rozwinl!,ł 
doskonale, zakładajl!,c w ostatnich latach hurtowny skład w6dek krajo
wych i zagranicznych. Syn Jan obecnie do sp6łki z ojcem prowadzi in 
teres, kt6ry coraz lepiej się rozwija. W salunie zawsze rojno i gwarno 
bo gospodarz uprzejmy i gości~my a towar ma wyśmienity. Pr6cz sy. 
na ob. Kuczkowski dochował się c6rki Zofii. 
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Ob. Jan J. Kuczkowski obecnie prowadzący do sp6lki z ojcem Ja 
k6bem interes urodził się w Buffalo r. 1888 - 6 maja. Po ukończeniu 
szkoły parafialnej, chodził do kolegium Kanizyusza, po kt6rem ukoń
czeniu pojechał do Chicago do Kolegium św. Stanisława Kostki, a stąd 
do Detroit do seminaryum polskiego. Przybywszy do Buffalo zapisał, 
się jeszcze do akademii handlowej. Wchodząc w interes wykształciłsię 
najpierw wiedzQc o tern, że nauka jeszcze więcej jest potrzebną, w han
dlu niż w innym zawodzie. To też objąwszy przy ojcu interes rozwija 
go młody ob. Jan Kuczkowski i niewątpliwie doprowadzi go do wiel
kich rozmiar6w bo ma wiedzę i naukę,kt6re przy doświadczeniu życio
wem dużo zdziałać potrafią. Piękny to jest przykład dla naszej mło
dzieży i życzy6 by sobie tylko wypadało, by jak najwięcej światłej mło 
dzieży polskiej poświęcało się handlowi a w6wczas wiele zaważyć mo
glibyśmy na szali tutejszych stosunków. 

Franciszek Łukaszewicz. 
Do rzędu zasłużonych na polu 

narodowem i oświaty pracowni
ków, należy ob. Franciszek Łuka
szewicz, urodzony dnia 13 stycznia 
1879 r. w Mieścisku w Wiel. Ks. 
Poznańskiem. Do Ameryki przy
b_ył z rodzicami w r. 1888, uczę
szczał do szkoły parafialnej św. 
Stanisława - poczem oddal się pra 
cy w zawodzie stolarskim i ciesiel
skim. Ob. Łukaszewicz ożenił się 
w r. 1903 z Rozalią, z domu Labiń
ską. Z organiza~yj polskich nale
ży do Tow. Ks. Józefa Poniatow
skiego gr. 38 Zw. N• P. do Tow. 
Wsparcia w Chorobie oraz do 
Towarzystwa Czytelnia Polska, 
gdzie piastuje urząd bibliotekarza 

od 5 lat poświęcając bezinteresownie cały wolny czas tej zmudnej pra-
cy. 

Ojciec jego przykładny wielce i na wskróś uczciwy obywatel An
toni Łukaszewicz, szanowany powszechnie dla swej prawości charakte 
ru a przytem gorliwy patryota, urodził się w r. 1847 w Mieścisku. Do 
armii niemieckiej wstąpił w r. 1869 i brał czynny udział w wojnie nie
miecko francuskiej. Przybywszy do Ameryki osiadł na stale w Buffa
lo i jako stolarz od 20 lat pracuje przy budowie wagonów kolei N. Y. 
C: oraz należy do Tow. Rzemieślnik6w polskich grupa 168 Zw. Nar, 
Polskiego. 
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Antoni llliędowicz. 
U rodził się w Sulmierzycach w 

Wielkiem Księstwie Poznańskiem 
r. 1882, do Ameryki przybył w r. 
1902, osiadając w Buffalo, N. Y. 
Już w Europie ob. Międowicz był 
wyszkolonym fryzyerem, pracu
jąc przez 7 lat w Poznani u, Bre
men, Hamburgu, Blumenthal i in
nych miejscowościach, jako zdolny 
pracownik. Będąc w Bremen w 
jednej z lepszych :firm, nabrał tak
że ochoty wyjazdu do Ameryki, 
gdyż widząc tłumy codziennie nie
mal odjeżdzające, był pewny, że 
i on, jako dobry fryzyer i golarz, 
zrobi w Ameryce życie. Wyje
chał więc i osiadłszy w Buffalo, 
N. Y., zaczął najpier"\V pracować 
w różnych zakładach fryzyerskich, 

w końcu założył na własną rękę interes golarsko - fryzyjerski naj
pierw przy ul. Broadway w pobliżu Fillmore ave, następnie przeniósł 
się pod nr. 1038 Broadway, gdzie do dzisiaj interes z powodzeniem 
prowadzi, jest bowiem uprzejm,v i towarzyski, a w swym fachu zna· 
komicie wyrobiony, Dlatego też ma licmych gości codziennie, roz
szerzając swój interes stopniowo coraz bardziej. 

W roku 1905, 24go października ob. Międowicz ożenił się z Fran
ciszką z domu Szwałkiewicz i dochował się jednego syna, Wiktora. 

Tomasz Szczybura. 
Do starszych osadników polśkich w Buffalo należy ob. Tomasz 

Szczybura, urodzony w L~czczewie w Prusach Zachodnich roku 1859 
21 grudnia, gdzie ukończył szkoły. Już w kraju oddawał się pracy rze 
źbiarskiej w kamieniu, pracując w tym zawodzie tu i ówdzie ale do
piero przybywszy do Ameryki r. 1882 oddał się tej pracy zawodowo i 
wykształcił się na prawdziwego rzeźbiarza kamieniarskiego. Przybyw
szy do Ameryki, osiadł ob. Szczybura w Buffalo, skąd tylko na ważne 
roboty rzeźbiarskie wyjeżdżał na parę miesięcy do miast jak Pittsbcrg 
Cleveland, Chicago, New York i t. d. 

Ob. Szczybura jest specyalistą w wyrabianiu pomników i nagrob
ków,które po niskiej cenie odstawia. Cmentarze w Buffalo ozdobił już 
ob. Szczybura całym szeregiem pomników a praca jego cieszy się uzna 
niem w innych miastach. Interes swój kamieniarski prowadzi ob. 
Szczybura pod No 632 Fillmore ave. 

Ożeniony w r. 1880 z Maryą Lubrycht dochował się ob. Szczybu 
rasyna Tomasza, który przy ojcu wyrabia się na zdolnego rzeźbiarza 
tern bardziej, że ma zdolności i chęć cło pracy w tym kierunku, Z or.· 
ganizacyi polskich ob. Szczybura jest członkiem Unii Pol. w Amery
ce, gr. 15 i Zjednoczenia Pol, R. K. grupa św. Józefa. 
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Jan Jarzembowski. 
Do poważnych i wybitnych oby

wateli w W. Seneca należy ob. Jan 
Jarzembowski. Przyjemność ma 
pewnego rodzaju badacz stosun
ków, spotykając ludzi, którzy e
nergią, pomysłowością i niezwykłą 
wytrwałością dobili się wpływu, 

znaczenia i majątku. Jednym z 
tych jest ob. Jan Jarzembowski. 
U rodzony w miejscowości Nowa 
Wieś, powiat Lipnowski, gmina 
Nowogród, gubernia Płocka, po 
ukończeniu szkól obowiązkowych, 
osiadł na gospodarstwie swych oj
ców, którzy mieli piękną realność. 
Jednakowoż umysł żywy, przed
siębiorczy i odważny nie pozwolił 
mu usiedzieć na miejscu. Wyje

chal więc ob. ,Jarzembowski w r. 1888 do Ameryki, przyby\\<ają,c do 
Buffalo. Ob. Jarzembowski wiele słyszał o Ameryce, nie obawiał się 
jej, gd_yż lubiał pracować, a postanowił sobie zrobić w Ameryce pie
niądze. I rzeczywiście zrobił. · 

Początkowo pracował ob. Jarzembowski gdzie się dało. Nie gar
dził pracą, gdyż był tego zdania, że ona zbogaca, a przynajmniej daje 
pierwsze początki do przyszłego bogactwa. Po paru jednak latach, 
gdy przekonał się, że stosunki zna dobrze, że więcej umie od wielu, że 
przebył to i owo, co mu otworzyło oczy i podyktowało plany na 
przyszłość, począł pracować na siebie. Porzuciwszy hutę kowalską, 
w której ostatnio pracował, otworzył salun na rogu ulic Smith i Peck
ham. Lubiany w sąsiedztwie i szanowany dla swego zacnego chara
kteru, zjednywał sobie coraz więcej przyjaciół, a z nimi i gości w swym 
lokalu, który był zawsze pełny, bo uprzejmy gospodarz, umiał zjedny
wać sobie tych, którzy go poznali, umiał ich przywiązać do siebie i za_ 
mienić na stałych gości. · 

To też w dwa lata i 6 miesięcy mógł ob. ,Jarzembowski. zwinąć sa
lun i przenieść się na lepsze i korzystniejsze miejsce w West Seneca, 
gdzie wiedział, że zrobi właściwy interes. 

Zakupił tedy realność pod n. 421 W asson ave i wybudował piękny 
dom mieszkalny, na dole otwierając pierwszorzędny salun. Wkrótce 
interes ob. Jarzembowskiego stał się jednem z pierwszych miejsc na 
West Seneca, w którem zaczęło się skupiać nie tylko obywatelstwo 
polskie, ale gdzie chętnie zaczęli zaglądać także innonarodowcy. 

Dzisiaj interes ob. Jarzembowskiego należy do hurtownych skła
dów, a nie ma napoju, jakie~oby u niego znaleść nie można. Krajowe, 
a także importowane wódki i likiery zapełniają półki, a gospodarz 
zawsze ma jakąś specyalność, którą poczęstuje gościa. 
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W ostatnich latach ob. Jarzembowski dobudował zakład butelko
wania piwa i dzisiaj wozy jego rozwożą po calem mieście piwo, które 
wszędzie jest znane. 

Prócz tego od szeregu lat ob. Jarzembowski prowadzi u siebie 
oddział bankowy, przes_yla pieniądze do starego kraju, wymienia pie
niądze: sprzedaje szyfkarty i t. d. Spieszą do niego nie tylko polacy, 
ale także chorwaci i inni, bo znany jest powszechnie z rzetelności i su
miennośd handlowej. 

Ożeniony w r. 1896 z ,Jadwigą z domu Rumatowską, dochował się 
ob. Jarzembowski 3 synów, Leona, Jana, Aleksandra i 2 córek Ma
ryanny i Heleny. 

Z Towarzystw polskich ob. Jarzembowski jest członkiem Tow. św. 
Jerzego, które jest 203 grupą Zjednoczenia Pol. Rzym. Kat. 

Jerzy Zdzieński; 
Znanym obywatelem w W est Seneca i w Buffalo, od całego szere

gu lat, jest ob. Jerzy Zdzieński, urodzony w Piwnicznej r. 1864 w po
wiecie Nowosądeckim .w Galicyi. Początkowo pracował ob. Zdzieński 
wraz z rodzicami na roli, ale ruchliwe usposobienie nie pozwoliło mu 

Ob. Jerzy Zdzieński z rodziną. 
długo usiedzieć na miejscu. Wybrał się więc w r. 1892 do Ameryki i o
siadł w Buffalo. Początkowo ob. Zdzieński pracował w różnych zakła
dach fabrycznych gdyż zdolny i pracowity w każd,ym miejscu z łatwo
ścią potrafił uzyskać pracę. Pracując i oszczędzając myślał ob. Zdzień
ski tylko o tern by mógł założyć interes. I rzeczywiście w r. 1899 zało 
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żył interes na własną rękę przy South Ogden ulicy pod No. 13'7 o
twierając salun. Znany i mający wiele przyjaciół w krótkim czasie tak 
interes rozwinf};ł, że w przeciągu lat 4 zrobił trochę grosza. Gdy zaczf};ł 
się ruch na West Seneca, ob. Zdzieński przedsiębiorczy i dobry handlo 
wiec przeniósł się tamże gdzie otworzył grosernię i buczernię pod No. 
421 Ingham Ave. i wzniósł sobie piękny budynek. Obecnie lat 3 ob. 
Zdzieński prowadzi salun, i powodzi mu się nie najgorzej, gdyż w są
siedztwie lubi!'}; ob. Zdzieńskiego i poważaj!'};. U niego skupia się obywa 
telstwo i wre życie 1:1ieraz do p6źnej nocy, gdyż uczę'>zczają do lokalu 

Ob. Jerzy Zdzieński. 

ob. Zdzieńskiego także innonarodowcy jak niemcy i ajrysze ~śr6d kt6-
rych „George'jak go nazywają liczy wielu przyjaciół.Z-towarzystw pol 
skich ob. Zdzieński jest członkiem Unii Polskiej, należfl,C do Tow. św. 
Antoniego, Padewskiego, gdzie był kasyerem a obecnie jest opieku
nem kasy. Należy także do tow. Ul:rnów Polskich, gdzie jest podofice-

. rem a także jest członkiem tow. O§wiaty gdzie jest także opiekunern 
kasy. Od dziewięciu lat ob. Zdzieński jest członkiem Iszego Kat. 
Stowarzyszenia Słowieńskiej Jednoty, gdzie przez cały szereg lat był 
zasłużonym kasyerem. Ożeniony po raz pierwszy w r. 188'7 z Juliann!'}; 
z domu Stawybrada, pochodf!Cfl, z Węgier; a po jej śmierci po raz dru~ 
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gi z Maryą Rózub, pochodzącą z Preszowa z Węgier, dochował się ob. 
Zdzieński z pierwszego małżeństwa s_yna Franciszka i córki Julianny z 
drugiego córki Heleny. Przy swoim interesie ob. Zdzieński ma piękną 
halę, gdzie odbywają się zebrania i posiedzenia licznych towarzystw 
polskich z W est Seneca. 

Interes ob. Zdzieńskiego. 
Że dorobił się dzisiaj majątku zawdzięcza to swej pracowitości i 

współpracy swej żony Maryi a także umiejętności postępowania z lu
dźmi, któr_ych umie zamienić w swych przyjaciół. 

----------

( str 2ol ) Ob. J. Burczyński z rodziną. 

452 



Józef Krystyniak. 
Do grona przyzwoitych lokal6w 

dla zabawy, należy saloon ob. J6-
zefa Krystyniaka, mieszcz4cy się 

w obszernym domu pod nr. 663 
Fillmore ave, tuż naprzeciw bro
waru ob. A. Schrehera. Właści

ciel tegoż ob. J6zef Krystyniak 
już od kilku lat prowadzi detalicz
ny skład likier6w i poczt!tkowo 
przenosił się z miejsca na miejsce, 
aż ostatecznie przed 5-ciu laty za
łożył interes we własnym domu nr. 
663 Fillmore ave, gdzie obok sa· 
loonu urz4dził piękną i wygodną 
podw6jną kręgielnię, w kt6rej co
dziennie zbierają się amatorzy gry 
w krggle, aby w gronie znajo
mych lub odpowiedniem towa

rzystwie przepędzić kilka chwil na przyzwoitej rozrywce gimnastycz
nej. Ob. J6zef Krystyniak urodzony w r. 1871, pochodzi z Kr6lest
wa Polskiego, do Ameryki przybył w r. 1887. Początkowo pracował 
ciężko jak każdy emigrant, w' r6żnych zawodach, aż ostatecznie uciu
ławszy trochę grosza, założył saloon w r. 1899 na rogu Broadway i 
Wilson ulic, sk4d przeni6sł się na Broadway do domu pp. Barc6w, 
następnie do domu pp. Mioduckich przy Broadway i Woltz ave, da
lej na r6g Stani<ilaus i W oltz ave, aż wreszcie zakupiwszy okazały 

dom pod nr. 663 Fillmore ave., założył w nim przed 5 laty interes w 
tern przekonaniu, że posiadaj4c wł&sny dom, nie będzie się musiał wię
cej przeprowadzać i interes ten do dnia dzisiejszego z powodzeniem 
prowadzi. Jak już wspomnieliśmy, interes ob. Krystyniaka, mieści 
się pod nr. 663 Fillmore ave, gdzie zbierają się przyzwoitsze towa
rzystwa u gościnnego gospodarza. Trzeba to otwarcie przyznać, że 

ob. Kr,ystyniak utrzymuje na składzie pierwszorzędne napoje, tak kra
jowe jak i z"'graniczne, co ściąga mu licznych kostumer6w. W życiu 
handlowem i narodowem tutejszej osady, ob. Krystyniak bierze żywy 
udział, należ[!C do Stowarzyszenia Kupc6w i Przemysłowc6w, saluni
st6w, do polskiego Stowarzyszenia gruntowego (Polonia Land Associa
tion, oraz do K6lka Dram. Im. A. Mickiewicza. 

Ożeniony w r. 1892 z J6zefą z domu Pałasińską, dochował się 
dw6ch syn6w, 15 letniego Stefana i 8 letniego Mieczysława, z kt6rych 
starszy Stefan ucz~szcza na wyższe studya do Seminaryum Polskiego 
w Detroit, Mich. 
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Towarzystwo Spiewu „Lutnia". 
Niekt6re jednostki w Buffalo, więcej ruchliwe, widząc, że śpiew 

ch6ralny jest jednym z doskonałych lącznik6w towarzyskich a opr6cz 
tego czynnikiem kształczącym w wielu kierunkach, zakładały towarzy 
stwa śpiewacze. Do tych kt6re najwięcej zwalczało trudności i prze
szk6d niewątpliwie należy towarzystwo śpiewu „Lutnia" założone 10 

listopada 1898 a formalnie zorganizowane 20 listopada 1898 przez oby
wateli: S. B. Murawski, W. Johnson, Ap. Leppert,Szczepan Wojtkow 
ski, Leonard Kowalski. Pierwszy zarząd składali: Bron. Buczkow
ski prezes, Szczepan Wojtkowski wice prezes, S. B. Murawski sekre
tarz, Ap. Leppert, skarbnik, Wiktor Johnson dyrygent i Jan Urbań-

454 



ski odźwierny. Pierwszy koncert publiczny, w kt6rym wzięło udział 
30 lutnist6w dano 29 maja 1899 r. Tak technicznie jak i finansowo u
dał się on znakomicie a tern samen1 btał się on podwaliną, bytu towa
rzystwa. Od tego czasu „Lutnia" dała 9 koncert6w, brała udział w r6-
żnych uroczystościach zbiorowych w obchodach i t. d. wywiązując się 
ze zadania wzorowo. Duszą, towarzystwa był i jest dyrygent ob. John
son, syn znanego obywatela i zasłużonego nauczyciela przy parafii św. 
Stanisława, Jak6ba Johnsona. 

Po pierwszym koncercie towarzystwo pomyślało o lokalu, gdyż do 
tychczas członkowie schodzili się do jednej z klas szkoły św.Stanisława. 
Wynajęto lokal u ob. Roźan:!, gdzie towarzystwo przeszło wszystkie 
intrygi i burze,nieraz chwiało się ale w końcu utrwaliło swoje istnienie 
dzięki zabiegom ob. Wincentego Kaczmarka i energiczniejszych wsp6ł 
czlonk6w, kt6rzy wyprowadzili je z odmętu, uregulowali finansowo i 
zasilili zdolnymi członkami. Odtą,d towarzystwo rozwija się pomyślnie. · 
Po 6 latach pobytu w lokalu narożnik Peckham i Detroit, przeniosło 
się w r. 1905 do obecnych uj:>ikacyi w tak zwanej „Czerwonej Kamieni 
cy", naroźnik Willson i Peckhąm,, gdzie urzą,d,,:iło sobie kasyno, spro
wadziło bilard, powiększyło bibfiotekę i umeblowało kilka pokoi. Dzi
siaj towarzystwo ma byt utrwalony, w kasie sporo got6wki, a ch6r te
chnicznie wyrobiony, co jest zasługą, niezmordowanego a zdolnego dy
rygenta, ob. W. Johnsona. Ch6r uprawia pieśń narodową, i koscielną, 
śpiewają,c w niedziele i święta pieśni w kościele św. Stanisława. 

Ostatni zarzą,d towarzystwa składają,: Wojciech Kaczmarek prezes, 
Wiktor Johnson wiceprezes i dyrygent, A. Radzimski sekr. prot. S. 
Koźlikowski sekr. fin. J. Rynkowski kasyer, W. G6recki bibliotekarz 
Jak6b. Antkowiak gospodarz gł6wny. Od lat 4 powyższe urzędy peł
nią,: Kaczmarek, Johnson, Radzimski i Koźlikowski. 

Do Tow. ,,Lutnia należą,: Wincenty Kaczmarek, Woj. Kaczma
rek, J. Bartoszewicz, Wiktor ,Johnson, Fr, Izbrandt, Ant. Jakusz, J. 
Rynkowski, B. Błaszkiewicz, J. Antkowiak, W. G6recki, St. Koźli
kowski, Ant. Radzimski, J Kubacki, L. Szwanka, J. Sumiński, M. 
Domińczak, Sz. Antlrn\Uiak, Al. Smyczyński, W al. Kaczmarek, L. 
Lewiński. Gdy towarzystwo się chwiało dyrygent Johnson, chcąc rato 
wać założył ch6r mięszany. Z panien do ch6ru należą,: 

Anna Hejza, Helena Koźlikowska, Magdalenna Białecka, Apolo
nia Gawrzyjelska, Urszula Johnson, Ewa Johnson, Marta Jakubiak, 
Pilczyńska, Wł. Jakubiak, Wik .. Zwolenkiewicz, Zofia Macikowska, 
Helena G6recka, Wł. Kwiatek, Stanisława Wojciechowska, Jadwiga 
Kaczmarek, Rozalia Smyczyńska, Anna Bartoszewicz, Katarzyna Sob
czak i Helena Sobczak,. 

Czwarty Pułk Ułanów Polskich; 
Towarzystwo bratniej pomocy 4go pułku Ułan6w Polskich pod 

opieką, Matki Boskiej Częstochowskiej przy parafii Bożego Ciała w 
Buffalo N. Y. zostało założone dnia 20 listopada 1898 r. przez ob. ob. 
Wojciecha Drajena i Fr. Ziętka. W dniu 18 grudnia 1898 r. przystąpi
ło 7 nowych członków. ~ Pierwsze wyjście ulan6w w uniformach mia
ło miejsce przy poświęceniu szkoły parafialnej Bożego Ciała. Towa
rzystwo zostało założone w celach utrzymania ducha religijnego i na
rodowego i jako takie występuje przy większych uroczystościach koś
cielnych oraz obchodach, rocznicach i paradach narodowych a opr6cz 
tego w celach bratniej pomocy, gdyż swym członkom w razie choroby 
wypłaca 4 dol. tygodniowo, w razie śmierci asygnuje z kasy 50 dol. na 
pogrzeb oraz wypłaca pośmiertne - ścią,gając po 1 dol. od pozosta-
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łych członk6w. - Miesięczna opłata wynosi 25ct. - wiek przyjęcia 
od 18 do 45 lat Każdy z członk6w posiada własny mundur- Obecnie to, 
warzystwo liczy 24 członk6w. Na rocznem posiedzeniu 15 grudnia 1907 
wybrano następuj=!CY zarz~d nar. 1908 

Wojciech Drajen kapitan, rok 10; J6zef Fluder porucznik r. 1; A 
dam Czubaj feldfebel r. 2, oraz sekr. fin. i prot. Edward Wybiracki, 

-~---.,. .... .,._..., ______ "' ___ ...._..,....,.._.,..,_.,. _ _, __ ...,._,._,.__,..__,..,...,.._..,...._._...,.,,...........,..._. ~ ~ --------~ ----
456 



ży do krajowej chorągwi Fran. Rosołowski, r. 1; Jakób Żµławski trę
bacz, r. 7; Fr. Szymkowski odźwierny, r. 2. 

Szkoła przy parafii Bożego Ciała. 

Majątek tow. w dniu 16 grudnia 1907 r. wynosi 898 dol. 77 z cze
go 720 dol. 77ct. gotówką a 178 dol. w inwentarzu .. 

Towarzystwo kowali polskich gr; 255 Zw. 
Narodowego Polskiego. 

Towarzystwo kowali poh,kich gr. 255 Związku Narodowego Pol
skiego założone dnia 15 września 1894 r. przez ob. ob. Teodora Jans, 
Stanisława-Jans, Romualda Popadowskiego, Andrzeja Kowalskiego, 
Ludwika Koźmiskiego Franciszka Walczyńskiego, Józefa Lipczyńskie 
go, Antoniego Borowskiego. Jana Stachowskiego, Baltazara Zabłoc
kiego, Leona Gielińskiego, W a len tego Kwiatkowskiego, Wład.rsfawa 
Lipczyńskiego z których wybrano i;wstępujący zarząd: Teodor Jans, 
prezes, Józef Lipczyński wice prezes, Stanisław Jans sekretarz finan
sowy i protokulowy, Roman Popadowski kasyer, Andrzej Kowalski 
wice kasyer, Franciszek W alcz_yński I delegat, Baltazar Zabłocki II 
delegat, do Gminy Polskiej, Ludwik Koźmiński marszalek,Antoni Bo-

457 



rowski i .Jan Stachowski rewizorzy kas,v. Od r. 1894 w grupie tej była 
ustawiczna praca nad pomnożeniem członków i rozwojem. Zarząd pra
cował jak mógł najlepiej i doszło do tego, że w r. 1907 grupa ta posia
da w kasie swej $397 dol. gotówką - prócz tego nia własny sztandar 
wartości 30 dol. a na cele patryotyczne i narodowe udzielało kilkakrot
nie pieniężnej pomocy. 

Grupa liczy dzisiaj 36 członków ubezpieczonych na pośmiertne od 
30 do 900 dol. Zarząd w r. 1908 tworzą następujący członkowie: Teo
dor ,Jans prezes (adres 64 Warner Ave) Józef Lipcz,yński wice prezes, 
Leon Gieliński sekr. prot. (138 Sweet Ave.) Henryk Stodulski sekr 
fin Roman Popadowski kasyer (54 Rother Ave.]Jan Stachowski wice 
kasyer. Fr. Walczyński 1 del. do Gminy Polskiej Henryk Stodulski 2 
del. - Baltazar Zabłocki i Wal. Kwiatkowski del. do Stowarzyszenia 
Domu Polskiego, Franciszek Walczyński i Teodor Jans opiekunowie 
chorych. 

Antoni Borowski do chorągwi. Walenty Summerfeld marszałek, 
Andrzej Zieliński odźwierny. Prócz spisanych urzędników towarzy
stwo wybiera 6 członków do usługi pogrzebowej wrazie pogrzebu, któ 
rego z członków. 

Ob. Alexander Szczukowski. 

Pierwszy prezes Polskiej Spółki Akcyjnej. 
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Polska Spółka Akcyjna. 
Obywatele J6zef ~owacki i Wawrzyn Winiewicz, a następnie ob. 

Andrzej Nowacki na lamach prasy miejscowej podnieśli myśl założe
nia akcyjnego składu ubrań na wielką skalę. Projekt przyjął og6ł z 
uznaniem, wobec czego na dzień 13 grudnia 1906 r. zwołano do Domu 
Polskiego masowe zebranie Kupc6w i Przemyslowc6w Polskich w tej 
sprawie. Zebranie odbyło się przy prawdziwie masowym udziale i 
zapadła uchwala, by skład ubrań oprzeć na akcyach po $5.00 każda w 
tym celu, że tak nizka k_wota da każdemu polakowi sposobność wzię
cia udziału w Sp6łce. Wybrano także komitet, w skład kt6rego we
szli obywatele: Alex. Szczukowski, prezes; Fr. Ruszkiewicz, sekr. 
finansowy; Albert Nowak, skarbnik; a także ob. J6zef Nowacki i 
Andrzej Nowacki. Postanowiono, by skład nosił nazwę polskiego 
bazaru pod białym orłem i z kapitałem zakładowym $50.000 za 10.000 

akc,yi po $5.00 każda. - Po przyjęciu zarysu na posiedzeniu og6lnem 
w dniu 23 grudnia przystąpiono do zapisywania akcy6naryusz6w i pod
pisywania przez tychże akcyi. Zapisało się 38 przemysłowc6w i pod
jęło 332 akcyi na łączną sumę $1. 660. 00. 

W skład d.vrektor6w weszli obywatele: Albert Npwak, . Alex. 
Szczukowski, Fr. Ruszkiewicz, Waw. Winiewicz, J6zef Nowacki, Ro
man Laurentowski, Andrzej Nowacki, Konst. Nowakowski i Felix 
Zieleziński. Zarząd przedsiębiorstwa wybrali dyrektorzy z pomiędzy 
się w następującym porządku·: Alex: Szczukowski prezesem jedno
głośnie, Andrzej Nowacki wiceprezesem, J6zet Nowacki sekretarzem, 
Albert Nowak skarbnikiem. Na następnem posiedzeniu każdy z dy
rektor6w otrzymał listę subscrybcyjną, zmieniono nazwę Bazar pod 
Białym Orłem na „Polska Sp6łka Akcyjna" (Polish Stock Company") 
i praqa poszła już torem więcej unormowanym, pod. kierunkiem ob. 
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Szczukowskiego. Z tygodnia na tydzień powiększały się listy sub
skrybcyjne, a gdy w kasie znalazło się już $10.000, pomyślano o loka
lu, jaki uzyskano od ob. X. Bóroszewskiego pod n. 1040 -1044 Broad-

-~ ..... 
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way, gdzie w krótkim czasie otworzono pierwszy akcyjny skład pol
ski w Buffalo, przy dźwiękach orkiestry i przy tłumnem zwiedzaniu 
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składu przez polaków. Było to w dniu 27 kwietnia roku 1907, który 
przyniósł wspaniałą jak na początek sumę; bo $1.383.44, a w 3 miesią
cach $28.986.77. Uzupełniono także skład dyrektorów, który na rok 
1907 przedstawiał się następuj~co: ob. A. Szczukowski, prezes; Fr. 
Ruszkiewicz, sekr. fmansowy; Max. Witowski, sekr. protok; W. Mio
ducki, kasyer; dyrektorzy: J. Wonchnicki, J. Nowacki, J. S. Ma
lecki, J. Jankowski, E. Rodkiewicz, W. Winiewicz, X. Boroszewski, 
L. Górzyński, K. Nowakowski, R. Laurentowski i F. Rozkwitalski. 

Spółkę zaopatrzono w bogaty wybór ubrań, bielizny i obuwia. 
Obowiązkiem narodowym publiczności polskiej jest popierać całą siłę 
to pierwsze polskie przedsiębiorstwo, bo na niem wzorować s1~ maj~ 
inne, których brak daje odczuwać się ogromnie. W imię hasła: swój 
do swego, popierajmy Spółkę, bo w niej początek do odrodzenia, a 
względnie stworzenia naszego handlu i przemysłu, który przy tak licz
nej ludności polskiej powinien bujnie zakwitn~ć. Kupujmy tylko u 
siebie, a szybko dojdziemy do dobrobytu. 

Przykładem tego Spółka, która w przecię,gu 6 miesięcy i . 12 dni, 
tj. do dnia 1 stycznia 1908 r. potrafiła sprzedać towaru za $84.114.60. 

Grono dyrektorów Polskiej Spółki Akcyjnej. 
Ogólny rozchód w tym czasie wynosił $76.859.19. Rezultat zatem bar
dzo piękny, chociaż i to przedsiębiorstwo spotkało się z niedowierza
niem i z akcyi wpłynęło do kasy, jako fundusz zakładowy do dnia 18 
grudnia 1907 r. tylko $16.388. Wobec pięknego rozwoju, a jeszcze 
wspanialszego rocznego sprawozdania, które zysk w gumie $7.255.14 
podzieliło jako dywidendę pomiędzy akcyonaryuszy, nieulega wątpli
wości, że ogół więcej zajmie się Spółkę,, już choćby we własnym intere
sie. Książki finansowe zaprowadził ob. Ruszkiewicz. Na rocznem 
zebraniu akcyonaryuszy Polskiej Spółki Akcyjnej w dniu 7 stycznia 
1908 r. obrano następujących dyrektorów na rok 1908: 

E. Rodkiewicz, J. S. Malecki, J. Jankowski, A. Nowak, ,J. 
Strzęp, P Smokowski, X Boroszewski, W Mioducki, M Witowski, 
I Jędra'>iak, J Wonchnicki, W Winiewicz i Z Sfopski, którzy wy
brali z pomiędzy siebie następujący nowy zarząd: prezes Ignacy J ę
drasiak, wiceprezes Konstanty Nowakowski, sekr. fin. Piotr B. Smo
kowski, kasyer Edmund Rodkiewicz. 
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Henryk Schunke. 

Jednym z najstarszych polskich osadnik6w w .Buffalo jest ob. Hen
ryk Schunke, urodzony w Myślenicach w Galicyi w r. 1858. Wy
szkoliwszy się na doskonałego zegarmistrza. po zajmowaniu pozy
cyi w r6żnych pierwszorzędnych zakładach, założył interes na wła
sną; rękę w Krynicy. Po paru latach ob. Schunke wyjechał w r. 
1884 do Ameryki, przybywają;c do· Buffalo, gdzie także w kr6tkim 
czasie założył zakład zegarmi:,,trzowski na własn~ rękę,kt6r.v do dzisiaj 
z powodzeniem prowadzi. Ożenił się ob. Schunke w r. 1884 z Antoni
ną; z domu Szost6w i dbchował się 6 syn6w i jednej c6rki. Franci
szek i Daniel wraz z ,ojcem prowadzą; interes, dokładają;c starań, by go 
rozwiną;ć jak najbardziej. Ob. H. Schunke jest poważanym obywate-
lem wBuffalo,a członkiem Zw. Nar. 
Polskiego i organizacyi O. M. B.fA. ' 

Jako zdolny muzyk założył on 
wraz ze słynnym kompo?ytorem 
Konckim pierwszą; orkiestrę w 
Buffalo. Interes ob. Schunke mie
ści się pod nr. 1080 Broadway, a 
zaopatrzony jest nie tylko w wiei-

. ki wyb6r zegark6w, ale także nut, 
fonograf6w, przyrz~d6w muzycz
nych. Jak wyżej już wspomniane 
z ojcem Henrykiem prowadzą; inte
res synowie Franciszek i Daniel 
S chunke. Obaj urodzili się w A 0 

meryce, gdzie uczęszczali do szk6ł. 

Starszy Franciszek uczęszca obec
nie do wyższej szkoły techniczno
rysunkowej, gdzie otrzymał kilka 
nag~6d. W „ Albright Art Galle-
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ry zdobył pierwszą nagrodę za najlepszy rysunek i drugą w postaci 
bezpłatnego całorocznego kursu nauki. Z towarzystw polskich ob. 
Franciszek Schunke jest czhnkiem Tow. Sokół im. Tadeusza Kościu
szki, członkiem Zwi~zku Nar. Pol., a także członkiem Stowarzyszenia 
Kupców i Przemysłowców polskich, jako reprezentant firmy. 

Brat Franciszka ob: Daniel Schunke 
jest znanym gimnastykiem, który zdo
był kilka medali na popisach gimna
stycznych i zlotach sokolich. Jest on 
naczelnikiem Sokola im. T. Kościuszki. 
Firma przy wsp6łpracy . energicznych 
synów ob. H. Schunke, rozwija się bar
dzo dobrze, a nawet własnym nakładem 
wydaje utwor.v muzyczne, które .wielki 
mają odbyt. Firma ma swego repre
zentanta w Krakowie w osobie p. Józe 
fa Wrońskiego. Skład bogato zaopa
trzony we wszelkie przyrządy muzycz
ne, poleca zwłaszcza flety i harmonie, a 

Daniel Schunke także najbogatszy zbiór rekordów pol-
skich do fonografów, które również sprzedaje po bardzo niskiej cenie. 

Firma Henryk Schunke & Co zdobyła sobie oprócz miejscowych, 
takżQ wielkie grono odbiorców z innych osad i kolonij polskich, do 
których przez ogłoszenia i wydawane przez sier'ie katologi dosięgła. 
A ponieważ jest to firma znana z rzetelności i akuratności i za każdy 
towar gwarantuje, przeto cieszy się powodzeniem ogólnem i zaufa
niem, czego najlepszym dowodem liczne wysyłki zamówionych z ka
talogów towarów, które codziennie na prowincyę posyła. 

Wypada tu nadmienić, że żona ob. Henryka Schunke, pani Anto
nina Schunke oprócz przykładnego wychowania dzieci i wydatnej po
mocy w interesie. czem dopomogła mężowi do dorobienia się przyzwo
itego mająteczku, gdyż i piękny dom pod nr. 1080 Broadway, w któ
rym interes prowadzą, do nich należy, położyła także wydatne zasłu
gi dla podniesienia spraw narodowych, już to jako gorliwa członkini 
Tow. Polek Wanda, gdzie piastuje urząd viceprezesowej, już też jako 
kolektorka na Dom Polski lub cele dobroczynne, oraz jako dyrektorka 
Stowarzyszenia Domu Polskiego. Córeczka pp. Schunke, panna He
lena, dala się również poznać szerszej publiczności, występując kilka 
razy z grą fortepianową na programie obchodów lub innych uroczy
stości narodowych. Takich ludzi pracy, czynu i poświęcenia więcej, 
a moglibyśmy drugim świecić przykładem . 

. Polskie Stow. Wzajemnej Pomocy w Chorobie. 
JYiłodą ale bardzo pożyteczną organizacyą na Polsce jest Polskie 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w Chorobie. Od dawna brakowało 
w osadzie podobnego towarzystwa, które za tanią opłatą tygodniową 
zabezpieczałoby jednostkę w wypadkach jakiegokolwiek nieszczęścia. 
Istniejące po towarzyst.wach kasy chorych były albo dla niejednych 
jako nieczlonków danej organizacyi niedostępne, albo też spieszył,y że 
zbyt skromną pomocą tygodniową. wobec tego tylko częściowo spełnia
ły swoje zadanie. Grono poważnych obywateli, jakie skupiało się w 
istniejącem dawniej towarzystwie „Polaków na Obczyźnie" rozumiało 
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potrzebę istnienia organizacyi, poświęconej wyłącznie wsparciu w 
chorobie, ale dopiero ob. Szczukowski myśl zaprz!!tują,c!l, umysły sfor
mułował jasno i rzucił inicyatywę bezpośrednią,. Natychmiast skupili 
się koło ob. Szczukowskiego ci , , którym leżało na sercu niesienie po
mocy współbraciom i zapoczą,tkowanie Stowarzyszenia powstało z na
stępuj!l,cych obywateli-założycieli: Alex Szczuko°\\'ski, Walenty Czer
niak. Antoni Ziętowski, Jan Stachewicz i Antoni Skarbi6::iki. Grono to 
pod przewodnictwem ob. Szczukowskiego urzą,dzilo walne zebranie w 
istnieją,cej podówczas hali Fillmore, na które przybyło sporo obywa
telstwa, i wpisało się na listę członków. Na posiedzeniu tern wybrano 
tymczasowy zarzą,d do którego weszli: Al. Szczukowski, prezes, Józef 
Krysztafkiewicz sekr. pro tok., Teofil Groszewski, sekr. finans., i 
Antoni Skarbiński, kasyer. Było to w roku 1903 a niebawem Stowa
rzyszeme inkorporowano 18 listopada 1904 na prawach stanu New 
York. Od tego czasu wzrastało ono powoli ale stale i na zdrowych 
podstawach, bo cel szlachetny pomimo wysokiej braterskiej pomocy 
w nieszczęściu pocią,gną,ł za sob!! poważne grono obywatelstwa, które 
nie tyle dla korzyści ile dla przy kładu zapisało się na członków. 

Wspieranie się wzajemne, oto cel Stow!lrzyszenia a możność korzy
stania z tej pomocy jest tak łatwa że dziwić się wypada, iż Stowarzy
szenie nie zatoczyło szerszych kręgów i widocznie przez niezrozumie
nie jego zasad wzrosło w naturalnem a nie przyspieszonem tempie. 
Dziwnem to dlatego, że Stowarzyszenie należy do najtańszych tego ro 
dzaju organizacyi w· Ameryce, gdyż wstępne wynosi dolarów dwa, a 
podatek miesięczny 50 centów. Za tych parę groszy członek w razie 
wypadku choroby i niezdolności do pracy, przez 13 tygodni pobiera 
7 dol. tygodniowo. Jeżeli choroba trwa dłużej w jednym cią,gu, czło
nek ma prawo do wsparcia po 4 dolary tygodniowo, przez dalsze 13 
tygodni. Jeżeli choroba uporczywie się przedłuża, przysługuje człon
kowi prawo pohieronia dwóch dolarów tygodniowo do roku. Oto ko
rzyści wprost bezprzykładne, jakie członek należą-cy do Stowarzysze
nia w razie nieszczęścia osią,ga. Nie na tern jednak koniec. Pomoc bra
terska przewiduje inne także wypadki. Zdarza się, że ktoś zachoruje w 
jednym półroczu i za parę tygodni wyzdrowieje ale w drugim półro

czu ponownie zapada na chorobę. Towarzystwo w takim wypadku nie 
uważa ponownego zasłabnięcia za dalszy cią,g pierwszej choroby, nie 
obcina tygodniowej zapomogi, ale płaci przez 13 tygodni dolarów 
siedm, jako pomoc w nowej chorobie, Dlatego też wyżej zaznaczyliś

my, że dziwić się wypada, iż szersze kola osady buffaloskiej niezainte
resowaly się Stowarzyszeniem, które jest nadzwyczaj ofiarnem a przy 
tern nadzwyczaj taniem. Tylko polecić można każdemu Stowarzysze
nie, które przyjmuje każdego polaka, znajdują,cego się przy zdrowiu, 
o charakterze człowieka honorowego, liczą-czego od 18 do 50 lat wieku 
i niekaranego za żadne przestępstwo kryminalne. Stowarzyszenie po
winno nie setkę ale parę tysięcy liczyć członków, bo nie tylko jest bez
przykładnie ofiarnem ale także wzorowo prowadzonem. Dotychczaso
we zarzą,dy dokładały starań, by wywią,zać się ze swych obowią,zków 
bez zarzutu, czego dowodem, że szeregi wzrastały, Stowarzyszenie 
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wypłaciło na wsparcie w chorobie poważn~ sumę bo $'720 a ną inne 
lokalne wydatki f 506.46. Ogólny dochód Stowarzyszenia w·ynosił 
$ 2230. '70 a rozchód $ 1226.46. MajQ,tek zatem Stowarzyszenia jest 
pokaźny, gdyż w kasie pozostaje przeszło 11 set dolarów w gotówce. 
Gospodarka była więc pod każdym względem dodatnia, a prowadzili · 
ję; następujący obywatele, którzy w latach składali zarządy. 

Gdy zarząd tymczasowy, wyżej w.vszczególniony, spełnił swoje 
zadanie organizacyjne a ob. Kryszta:fkiewicz opracował ustawy Stowa
rzyszenia, na rok 1903 wybrano prezesem ob. Alexandra Szczukow
skiego, wice-prezesem ob. Ant. Glińskiego, sekr. protokułow_ym ob. 
Józefa Zygmuntowskiego, sekretarzem :finansowym ob. Teo:fila Gro
szewskiego,skarbnikiem ob. Ant. Skarbinskiego. Do składu dyrekto
róy weszli obywatele: Walenty Czerniak, Wawrzyn Winiewicz, W oj. 
Rybaczewski i Antoni Ziętarski. 

Rok 1904. Przez oklamacyę prezes Al. Szczukowski, wiceprezes 
Ignacy Jędrasiak, sekr. :fin. Teofil Groszewski, sekr. prot. Antoni 
Witczak, skarbnik Antoni Skarbinski. Dyrektorzy: Walenty Czer
niak, Antoni Glinski. Adam Nowacki, Fr. Zielezinski. 

. Rok 1905, Pr<"zesem obr Wal. Czerniak, w1ce prezesem ob. Frans 
ciszek Zielezinski, sekr. finans. ob. Teo:fil Groszewski, sekr. prot. ob. 
Ant, Witczak, skarbnikiem ob. Woj. Pawłowski. Dyrektorzy: Alex. 
Szczukowski, K. Ziętowski, Waw. Winiewicz, Ignacy Jędrasiak. 

Rok 1906. Prezesem ob. W. Mioducki, wicepr. ob. Waw. Winie
wicz, sekr. finans. ob. W oj. Pawłowski, sekr. prot. ob. Ant. Witczak 
kasyerem ob. Wilhelm Górny. Dyrektorzy: Lucyan Pech, Ignacy Ja
nicki, Jan Mellenger i Ant, Skarbinski. 

Rok 190'7. Prezesem v\~. Mioducki, wicepr. Ign. Jędrasiak, sekr. 
:finans. Woj. Pawłowski, sekr. prot. Ant. Witczak, skarbnikiem Wil
helm Górny. Dyrektorzy: Fran. Zielezinski, Ant. Skarbiński, Jan 
Jankowski i Jan Pudziaweł. 

Rok 1908. Prezesem W. Mioducki, wicepr. Ant. Skarbinski, śekr. 
prot. Ant. Witczak, sekr. :finans. Woj. Pawłowski, skarbnikiem Jan 
Jankowski. Dyrektorzy: K. Adamski, Józef Jankowski, Kon. Nowa
kowski i Fr. Zieleziński. 

Posiedzenia Stowarzyszenia odbywai!l, się w każdl}; pierwsz!l, nie
dzielę miesi!l,ca·w Sokolni Polskiej. 

Do Polskiego Stowarz.vszenia Wzajemnej pomocy w Chorobie na
leż!l, następuj!l,CY obywatele jako członkowie: 

A. Szczukowski, A. Skarbinski, A. Zientowski, I. Groszewski, 
W. Sklepik, J. Galantowicz, W. Pawłowski, P. Galantowicz, S. Szu
migała, A. Witczak, F. Zielezinski, S. Zielezinski J. Jabłoński J. 
Cięszki, J. Cielęcld, L. Pech, K,. Zientowski, A. Galantowicz A. 
Gliński, B. Maciejewski, J. Mnich, A- Nowacki F. Winklewski W. 
Winiewicz,. W. Szeląszkiewicz, J. Jankowski, L. Nowacki, J. Moch 
J. Jankowski, A. Bichunik, J. Kudas, W. Stepniak, F. Kajdasz, W. 
Mioducki, I, Jędrasiak, I. Janicki, T. Uniatowski, K. Murawski, A. 
Frycki, J. Stachewicz, L. Krzyzariowski, M. Ratajczak, J. M~llenger, 

466 



J. Oerankowski, M. Niciński, L. Jankiewicz, W. Górny, J. F~go.v
ski, J. Każnowski, S.Kraszczyk, J. Podbielniak, J. Jarmuż, W. G6r
ski, W. Zawadzki, R. Popadowski, S. Grochowiak, K. Adamski, S. 
S. Szierszulski, I. Melant, J. Gą,siorowski, F. Laskowski, W. Grze
siak, S. Rosiński, S. Gosemski A. Lodowski, J. Pudziaweł, F. Banaś, 
W. Małecki, F. Kubiak, W. Lipinski, A. Międowicz, T. Bogdano
wicz, J. Winiewicz J. Nowakowski, S. Galantowicz, M. Swię<Jicki, 
F. Łukasiewicz, A. Tomaszewski, J, Mikuszewski B.Frydrychowski, 
A. Olzyński, J. Łabencki, H. Gierszewski, P. Białobłocki, K. Nowa
kowski, J. Głowka, S. Mikołajczak, M. Witowski, S. Tomaszewski, 

· W. Derfert, N. Falkowski, L.Rzeszut, J. Nowacki, K. Bergner, K. 
Zawadzki, J. Gelinski, A. Drozdzewski, F. Figler. 

Gmina Polska. 
Wrastajf!CY wpływ Zwi~zku Narodowego Polskiego, jako najpo

tężniejszej organizacyi wogóle, był następstwem wzrastania wpływu 
towarzystw zwi~zkowych w poszczególnych osadach polskich. Zazwy
czaj jako rzecznicy narodowi po osadach, przywódcy zwi~zkowi zmu
szeni byli w ważniejszych sprawach odwoływać się do swoich towa
rzystw, a ponieważ spraw tych z biegiem czasu było coraz więcej, 

przeto potrzeba sama nakazywała mieć pod ręk~ reprezentantów towa
rzystw, by co chwila na wybory nie tracić drogiego czasu, a tem sa
mem nie opóźn.iać biegu niejednej piekf!cej sprawy. W ten sposób 
powstała i w Buffalo Gmina Polska, którę, tworz~ delegaci z 35 Towa-

Delegaci XVlgo sejmu Związ. Nar Pol. w Buffalo, N. Y. 
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rzystw związkowych, znajdujących się w Buffalo. Każda grupa wy
biera przeciętnie dw6ch delegat6w, reprezentacya zatem bywa poważ 
na i w sprawach lokalnych daleko idąca. Temu też przypisać należy, 
że Gmina Polska w Buffalo może się poszczycić pięknymi owocami 
swej pracy, że była nie tylko rozsadnikiem idei związkowej w Buffalo, 
ale jest także kierownikiem w sprawach narodowych, a często inicya
torką i wykonawczynią zadań o wysokiej wartości lokalnej. 

Z pomiędzy setek najrozmaitszych spraw, jakie Gmina Polska 
przeprowadziła, przedewszystkiem poJ kreślić wypada wzniEsienie w 

Dom Polski w Buffalo, N. Y. 

Buffalo Domu Polskiego. Z inicyatywy i z łona Gminy wyszło Sto
warzyszenie Budowy Domu Polskiego, kt6re budowę przyprowadziło 
do skutku, następnie przeobraziło się w ciało nadzorczę i administra-. 
cyjne pod nazwą Stowarzyszenia Domu Polskiego. 

R6wnież zaznaczyć trzeba usilną pracę i starania Gminy Polskiej 
w celu założenia w Buffalo polskiej kasy oszczędności, tak potrzebnej 
nie tylko dla pewności lokowanych przez tysiące polak6w zaoszczę
dzonych swych groszy, ale także dla podniesienia miejscowego handlu 
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i przemysłu polskiego. Myśl piękna i godna najwyższego poparcia 
przez og6ł, niewątpliwie będzie w kr6tkim czasie urzeczywistnioną, 

gdyż w Gminie są jednostki energiczne i niestrudzone, a jako repre
zentanci towarzystw m.ają wpływy i środki do przeprowadzenia chwa
lebnego zamiaru. 

Gmina jako najwyższe przedstawicielstwo związkowe w Buffalo, 
zajmowała się od samego początku z prawdziwym pietyzmem podno
szeniem powagi obchod6w i wszelkich uroczystości narodowych,kt6rych 
zawsze była inicyatorką, i wykonawczynią, a pod jej egidą przeprowa
dzone zgromadzenia lub protestacyjne zebrania, r6wnały się tłumnym 
manifestacyom. 

Dzisiaj Gmina Polska staje na czele wielu spraw społeczno-ekono
micznej natury, bardzo ważnych dla życia i rozwoju osady polskiej w 
Buffalo, a spełniając punkt po punkcie z zakreślonego programu, za
pisze się złotemi głoskami w historyi buffaloskiej polonii. Ostatni za
rząd Gminy Polskiej przedstawia się następująco: 

Stanisław Dangiel, prezes; Wincenty Smołczyński, wiceprezes, 
Przybylski, sekretarz finansowy i protok6lowy; Hibsch, kasyer; WaL 
Truszkowski, marsz: L Szell}:żkiewicz, J Walczyński p J argosz, opie
kunowie kasy. 

Lista towarzystw związkowych, tworzących Gminę Polską. 

Grupa 

32 

38 

139 

153 

164 

168 

194 

225 

227 

242 

243 

Nazwa 
Grupy 

Synowie Wolności 

ilOŚ6 
Gzłonków 

Prezes 

104 M. Marczyński 
[Przyjęta do Związku w r. 1887] 

J. Poniatowskiego 284 J. Jaworski 
[Przyjęta do Związku w r. 1887] 

Czytelnia Polska 161 J. Maternowicz 
[Przyjęta do Zwil}:zku w r. 1889] 

Obr. Oręża Pol. 93 Tomasz Domer 
[Przyjęta do Zwil}:zku w r. 1890] 

Kosyn. Kościuszki 49 Lud. Nowacki 
[Przyjęta do Zwil}:zku w r. 1891] 

Rzemieśl. Polskich 248 lg. Jędrasiak 
[Przyjęta do Zwil}:zku w r. 1891] 

Krawc6w Polskich 41 Jan Hibner 
[Przyjęta do Zwil}:zku w r. 1892] 

Św. J6zefa 82 Antoni Gliński 
[Przyjęta do Związku w r. 1894] 

Ob. Korony Polskiej 83 Marcin Kubiak 
[Przyjęta do Związku w r. 1894] 

Misyonarzy 29 St. Goździcki 
[Przyjęta do Zwil}:zku w r. 1894] 

Obr. Sztand. Pol. 30 A. Badaszewski 
[Przyjęta do Związku w r. 1894] 
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Sekretarz 

F. M. Dombrowski 
75 Rother ave. 

St. Sierszulski 
205 Stanislaus ul. 

Fr. Dzięgielewski 
41 Harmonia ul. 
M. Żerkowski 
18 Newton ul. 

A. Szymoniak 
1283 Broadway. 

J. Mnich· 
220 Sweet ave. 

S. E. Mrugowski 
1112 Broadway. 

V- C. G6rski 
17 Loepere ul. 

M. Gł6wny 
63 Titus ave. 

T. Wichowski 
859 Fillmore ave. 
P. Nowicki 
1865 Clinton ul. 



255 Kowali Polskich 65 Teodor Jans ,Jan Woźniak 
[Przyjęta do Związku w r. 1895] 243 Clark ul. 

264 Robotnik6w Polskich 53 K. Michalak ,1. B. Stachewicz 
[Przyjęta do Związku w r. 1895] 1305 Broadway. 

278 Jan III Sobieskiego 53 Edward G6rski I. J. Kędziora 
[Przyjęta do Związku w r. 1896] 115 Lathrop ul. 

279 Rejtana 102 J 6zef Żukowski M. Andrzejewski 
[Przyjęta do Związku w r. 1896] 298 Rother ave. 

291 Huzary S. Batorego 62 J. Orzechowski R. Brodowski 
· [Przyjęta do Związku w r. 1896] 226. Weimar ul. 

300 Krak. i Wanda 14 Stan. Merchut W. Świtkowski 
[Przyjęta do Związku w r. 1896] 103 Clark ul. 

344 4ty Pułk Ułanów 51 Fr. Zieliński F.Górny 
[Przyjęta do Związku w r. 1896] 202 Person ul. 

354 Nadzieja 104 M. Słupski L. U niejewski 
[Przyjęta do Związku w r. 1897] 1014 Grant ul. 

380 S,vnowie_ Polski 129 St. Pilarski W. Kurzawski 
[Przyjęta do Związku w r. 1897] 154 Kościuszko ul. 

387 Synowie Król. Pol. 174 W. Szczepaniak 
[Przyjęta do Związku w r. 1897] 88 Hirschbeck ul. 

412 Św. Walentego 67 F. Lewandowski J. Śmigiel 
JPrzyjęta do Związku w r. 1898] 166 Barnard ul. 

471 Sw. Franciszka 30 F. M. Warmus J. Jarnot 
[Przyjęta do Związku w r. 1899] 100 James ul. 

538 Kaspra Karlińskiego 36 T. Kościański M. Cyganek 
[Przyjęta do Związku w r. 1901] 20 Brighton ul. 

559 Szewców Polskich 29 J. Smorowski A. Wojtyczko 
[Przyjęta do Związku w r. 19021 323 Sweet ave. 

583 T. Lenartowicza 56 Jan Karnyski W. Dropik 
[Przyjęta do Związku w r. 1902] 253 Townsend ul. 

689 Ryc. St. Warszawy 54- B. Nawrocki Z. Słupski 
[Przyjęta do Związku w r. 1905] 356 Amherst ul. 

738 Kujawska 36 S. Tomaszewski A. Grzybowski 
[Przyjęta do Związku w r. 1905] 223 Ashley ul. 

754 Kupc6w i Rzem. 31 B. J. Pit.ass J. Krysztafkiewicz 
[Przyjęta do Związku w r. 1906] 1112 Broadway. 

773 Sokół No. 6 59 J. Krysztafkiewicz Fr. S. Barć 
[Przyjęta do Związku w r. 1906 I 1100 Braodway 

784 Sok6l No. 10 21 F. T. Rożański Z. F. Słupski 
[Przyjęta do Związku w r. 1906] 356 A mherst u I. 

890 Gwiazda Wolności 23 Emilia Groszewska 
[Przyjęta do Związku w r. 1907] 228 Playter ul. 

903 Sok6l T. Kościuszki 17 A. Nussal W. K. Missall 
[Przyjęta do Związku w r. 1907] 242 Gibson ul. 

906 Śpiewu Kalina 41 J. Jankowska L. Szelążkiewicz 
[Przyjęta do Związku w r. 1907] 1295 Broadway. 

909 Śpiewu Chopina 19 S. F. Kujawa T. J. Kujawa 
[Przyjęta do Związku w r. 1907] 58 Beck ul. 
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Stowarzyszenie Domu Polskiego w Buffalo„ 
O Domu myślano od lat paru, gdy ilość towarzystw i względna 

zasobnoś(, og6łu dawały jaką taką rekojmię, że i Dom się utrzyma i 
spłacić go będzie można. Luźnych projekt6w i myśli było sporo, ale 
żaden zdawał się nie doprowadzić do końca. Dlatego też oparto się na 
zamia,rze pobudowania domu Związkowego, słusznie utrzymując, że 

jeśli Buffalo poparło Chicago we wzniesieniu Domu - Macierzy w 
Chicago, to ostatnie powinno poprzeć Buffalo. tern bardziej, że przyjął 
się w Związku projekt budowania kolejno po większych osadach pol
skich Dom6w Związkowych względnie narodowych. Gdy jednak sejm 
powyższej organizacyi, jaki się odbył w Grand Rapids, Mich., odm6-
wił budowy bezpośrednio kosztem Związku, postanowili Związkow
cy buffaloscy, skupieni w Gminie Polskiej, pobudować Dom własnym 
kosztem. W tym celu na jednem z posiedzeń Gminy wybrano komitet, 
kt6ry miał poczynić wstępne kroki. Komitet ten zwołał og6lne zebra 
nie,na kt6rem przedstawił projekt, oparty na zbieraniu dobrowolnych 
składek. Było to w roku 1903. Składki płynęły, ale powoli. Widząc, 
że sprawa posuwać się będzie ż6łwim krokiem i lata czekać trzeba bę 
dzie na zrealizowanie projektu, ob. Szczukowski na jednem z posiedzeń 
komitetu zaproponował, by każda grupa związkowa w Buffalo zapłaci
ła na kapitał zakładowy Domu po jednym dolarze od członka. Grupy 
zgodziły się na to i kapitał odrazu wzr6sł do tysiąca dolar6w. Wten
czas interesowane towarzystwa wysłały delegat6w i z tych reprezen
tant6w poszczeg6lnych grup i towarzystw powstało Stowarzyszenie bu 
dowy Domu Polskiego w Buffalo, kt6re dalszą akcyę ujęło w swe dło
nie i doprowadziło do pomyślnego rezultatu. Zebrani delegaci wybra
li z pomiędzy siebie zarząd, kt6ry składał się z następujących obywa
teli: Albert Nowak prezes, Walenty Czerniak sekretarz, J. B. Sta
chewicz sekr. finansowy, Al. Szczukowski kasyer.Komitet ten układa
jąc ustawy Stowarzyszenia i program dalszej działalności, orzekł, że 
Dom ma być nie tylko związkowym ale og6lno polskim i wychodząc 
z tego założenia, wezwał wszystkie bez wyjątku towarzystwa polskie 
w Buffalo, tak związkowe jak i pozazwiązkowe, do wsp6łudziału. Na 
wezwanie to zgłosił się szereg towarzystw a pomiędzy innemi przysła 
ły delegat6w: Czytelnia, Sok6ł, K6lko Polek, Towarzystwo Kupc6w 
i Przemyslowc6w i. t. d. Szczeg6lnie panie polskie zajęły się gorąco 
sprawą pomnożenia fundusz6w Domu Polskiego, a szczeg6lną gorliwo 
ścią wyr6żniala się pani Jankowska. Nie było zabawy publicznej czy 
prywatnej, nie było zebrania, by kt6ra z pań lub obywateli nie pod
nieśli potrzeby rzucenia grosza na Dom. Płynęły więc składki, tern bar 
dziej, że calv szereg obywateli wziął sobie za obowiązek służenia dob
rej sprawie przez kolektowanie wszędzie gdzie się dało na kwity, spe
cyalnie na ten cel sporządzone. Og6łem kolekta ta, przyniosła przeszło 
2 tysiące dolar6w. Pr6cz tego towarzystwa opodatkowały się po 5c od 
członka i jednorazowo po 1 dol. od członka. Pomimo to posta
nowiono nie wcześniej rozpocząć budowę dop6ki w kasie 
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nie będzie $5,000 w got6wce. Komisya złożona z obywa
teli: Szczukowskiego, jako przewodniczą,cego i członk6w Mikulskie
go, Wesołowskiego, Pobłockiego, Szelą,żkiewicza i kilku innych, któ
rzy się zmieniali, opracowała plany w zarysie. Z początku zamierzano 
budować Dom za $25.000 ale gdy przekonano się, że budynek taki bę
dzie za szczupły i wcale nie odpowie potrzebom tak licznej polonii, o
kreślono koszta budowy na $45,000 opr6cz gruntu, kt6ry kosztował 8 
tysięcy dol. Pracę architektoniczną, powierzono znanemu i zdolnemu 
architekcie p. W. JL Zawadzkiemu,kt6ry z trudnego zadania wywią,
zał się znakomicie, potrafiąc z tak niskiej sumy jak $45,000, 
wznieść gmach okazały o trzech piętrach, ogniotrwałych ścianach i su 
fitach,z wielką, salą, do zabaw i przedstawień,sceną, i z całym szeregiem 
obszernych ubikacyi, kt6re służą, albo jako sale do posiedzeń licz
nych towarzystw na pierwszem piętrze lub jako garderoby, bufety i 
szatnie na drugiem lub wreszcie jako sklepy i biura na dole. Zewną,trz 
gmach r6wnież przedstawia się okazale i jest nie tylko ozdobą, polskiej 
dzielnicy ale i chlubą, polak6w, kt6rzy nie zważając na trudności potra 
fili pokonać przeszkody i wznieść przybytek ku narodowej korzyści i 
chwale. 

Gdy rozpoczęto już kopać fundamenty pod Dom, ob. Szczukow
ski zaproponował, by każdy z członków towarzystw należących do Sto 
warzyszenia Budowy płacił po 25c miesięcznie dop6ki gmach nie sta
nie pod dachem.Rozentuzyazmowany og6ł już samą, zbliżającą, się chwi 
lą, spełnienia tak gorą,cych pragnień chętnie zgodził się na· wniosek i po 
nownie grosz płynął obficiej. Dlatego też gdy Dom już był ukończony 

· było na nim tylko $35,000 długu. Dzień 16 lipca 1905 roku był pierw
szem świętem narodowem wBuffalo, z okazyi budowy Domu. W dniu 
tym Wiei. ks. Swinarski zacny kapłan i wielki patryota, w otoczeniu 
kleru dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod Dom. B.vła to u
roczystość podniosła, w kt6rej wzięły udział liczne towarzystwa buffa
loskie. Sformowano także piękny poch6d, kt6ry obszedł ważniejsze 

ulice w dzielnicy polskiej. Uroczystość poświęcenia otworzył przemo
wą, prezes Gminy ob; Al. Nowak, po nim szereg obywateli i reprezen 
tant6w Związku Nar. Pol, przybyłych z Chicago. Podniosłą, przemowę 
miał także Wiel. ks. Swinarski, kt6ry przy końcu swej mowy rzuca
jq,c grosz sw6j w celu powiększenia funduszu budowy, wezwał zebra
nych do składek, by Dom jak najprędzej został wypłacony. Gorące we 
zwanie podziałało na otoczenie i do koszyk6w płynęły datki jak z rogu 
obfitości. Lata 19v5 i 1906 były okresami najusilniejszej pracy dla za 
rządu, bo budynek z każdym dniem wzrastał i niebawem miał staną;ć 
pod dachem. Setki najrozmaitszych czynności spełniały zarząd i komi 
sye, kt6re także pracowały wytrwale, bo im wyżej Dom się wznosił 

· tern większa rosła otucha w sercach, tern większa wstępywała energia 
w dobrowolnych pracownik6w. 

W roku 1905 tym pracowali w zarzą,dzie obywatele: Al. Nowak 
jako prezes, Zieliński wice prezes, W. Szelą,żkiewicz sekretarz. M. Mi 
kulski kasyer. Gdy p6źniej ob. Szelą,żkiewicz zrezygnował,wybrano se 
kretarzem ob. F. Jędrzejewskiego, 
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W komisyi Budowy Domu Polskiego pracowali obywatele: A. 
Szczukowski, M. Mikulski, I. Pobłocki, A. F. Figler, W. Wesołow
ski, St. Rosiński, W. Szel~żkiewicz. F. Jędrzejewski, Al. Nowak. 

W komisyi petycyi i pracy: T. Groszewski, W. Zawadzki, L. 
Pech, A. Judecki, A. Andruszkiewicz, R. Laurentowski, J. Podbiel
niak, panie F. Bukowska i A. Szunke, F. Kubiak i W. Pech. 

W komisyi zabaw: F. Jędrzejewski, W. Szelążkiewicz i p. Kudli
cka. W komisyi rozwoju: J. Maternowicz, F. Zieliński i P. Smokow
ski. W komisyi Epecyalnych poruczeń: J. Rutkowska, pani Kudlic
ka i B. Górzyńska. 

W komisyi rewizyi książek: Al. Szczukowski, J. Maternowicz i 
W. Wesołowski, 

Z powodu rezygnacyi z urzędu prezesa ob. Al. Nowaka w dniu 30 
marca 1905 r. obrano 13 kwietnia prezesem ob. W esolowskiego. Se
kretarza często zastępywal ob. Karnyski. 

W dniu 1 lipca 1906 roku Dom Polski oddano do użytku publicz
nego. Dzień ten był okazy~ do wspanialej manifestacyi polskiej, w któ 
rej wzięły udział nie tylko niemal wszystkie towarzystwa buffaloskie, 
ale także liczne delegacye z okolicznych osad. Na wspaniale udekorowa 
nej hali głównej przemawiali liczni mówcy tak polscy jak i angielscy, 
podnosząc ważność chwili i imię polskie. Był to dzień tryumfu sprawy 
narodowej. · 

W zarządzie Stowarzyszenia Domu Polskiego zasiadali na rok 1906 
obywatele: W. Wesołowski prezes, pani J. Kudlicka - wiceprezes, K. 
Bergner sekr. prot. F. A. Markowski sekr. fin. M. Mikulski kasyer; 
Nwizorzy: M. Barczykowski, W. Thau i J. Groszewski; rada gospo
darcza: J. M'.\ternowicz, L. Pech, J. Barczykowski, R. Laurentowski, 
W. Wesołowski, pani J. Kudlicka, Al. Szczukowski, ,J. Karnyski, K. 
Bergner i M. Andrzejewski, kasyerem obrano ob. Pech. ' 

Zarząd narok 1907. 
Al. Szczukowski prezes, Fr. Śliwiński wiceprezes, Fr. Dzięgiele

wski sekr. fina!:lsowy, Luc;van Pech kasyer. Dyrektorzy: T. Groszew
ski, Hilary Krauze, Ignac,y Pobloc1i, pani J. Kudlicka, Wł. Wesołow 
ski, Wł. Szelążkiewicz, J. Kropczyński. Rewizorzy kasy i książek: 
Stachewicz, Jędrzejewski, Rergner. 

Sekretarz prot. H. Krauze. 

\,V dniu 14 marca prezes Szczukowski zrezygnował, a na jeg·o miej 
sce wybrano ob. W. Wesołowskiego, a gdy ten w maju wyjechał z Buf 
falo, obrano prezesem, ob. Śliwińskiego a wiceprezesem przez akla:ma 
cyę ob. Szymoniaka. 

Pod nadzwyczaj gospodarnemi zarządami Dom Polski szybko się 
opłaca i za lat kilkanaście będzie wolnym od długów, darem starszych 
pokoleń młodszym ku ich zachowaniu dla nieszczęśliwej ojczyzny i ku 
dobru dla tych, którzy wzrósłszy na obcej ziemi tylko z haseł jakie w 
nim rozbrzmiewają, czerpat~ będą siły ducha narodowego i uczyć się o 
wielkości i sławie narodu polskiego. · 
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Tow. Narodowe Obrońcy Oręża Polskiego, Grupa 153 
Związku Nar. Polskiego. 

Założone dnia 2go czerwca 1890 r. z inicyatywy ob. Antoniego 
Partyki. W dniu lgo stycznia 1908 r. liczy 95 członk6w ubezpieczo
nych w Związku Nar. Pol. na $70,300. Za skuteczną, działalność gru
py--.niech służą następują,ce ofiary na r6żne cele. Tow. ofiarowało 

na szkoły polskie $79.38, na pomniki $63.82, na kościoły polskie 
$82.45, na Dom Polski w Buffalo $418.14, na Skarb Narodowy $25.02, 
wypłacono wsparcia w chorobie $182.32, opr6cz tego opłaca ofiary na 
pomnik Kościuszki, Polski Dom Emigracyjny, Wyższą, Szkolę Zwią,z
kową, Dom Polski w Buffalo. Kapitał Tow. w dniu lgo stycznia 
1908 r. wynosi got6wką, $918.03. Opr6cz tego posiada chorągiew pol
ską za $150, amerykańską za $50, ksią,żki, oznaki, pieczęcie i inne 
przybory wartości $70.06, co czyni og6lem mają.tek wartości $1,188.09. 
Zarząd na rok 1908 składa się: Tomasz Dommer, prez.; Stan. Pelow
ski, wice-prez.; Marcin Zerkowski, sekr. fin.; Wład. Arent, sekr. 
prot.; Antoni Partyka, kasyer; Wł. Arent, Fr. Arent, L. Kopankie
wicz, rewizorzy; J. Swejda, chorąży; Fr. Gliński, odźwierny; delega
ci do Gminy: Antoni Partyka, Jan Guceński; delegaci do Stowarzy
szenia Domu Polskiego: Edm. Partyka, E. F. Partyka i Lud. Kopan
kiewicz. 

Tow. Polek „Wanda." 
Pierwszem i najstarszem Towarzystwem żeńskiem w Buffalo jest 

Towarzystwo Polek„ Wanda", założone 30 listopada 1896roku. Już 
w parę tygodni założenia Towarzystwa, widzimy„ Wandy" idą,ce z po
mocą finansową, komitetowi, kt6r.v się zafał ofiarowaniem Zwią,zkowi 
Nar. Pol. daru w postaci wspaniałego sztandaru i na ten cel panie Ja
nicka i Rabierzyńska skolektowały $95. Niedługo potem dzielne 
,, Wandy" ratują finansowo wdowy pomordowanych brutalnie w Lati
mer, Pa. nieszczęśliwych naszych wsp6łrodak6w, przesyłając im $175. 
Rok rocznie Tow. ,, Wanda" pamięta o sierotach polskich w Cheekto
wadze, dając im ze swych funduszy $10. O innych drobnych ofiarach 
dobroczynnych nie wspominamy na tern miejscu, ale łą,cznie były one 
pokaźne, gdyż wynosiły $600.00. Opr6cz powyższych wymienić 

należy ważniejsze czynności Towarzystwa, kt6rego zabiegom niejedna 
sprawa wiele zawdzięcza W czasie przyjazdu do Buffalo sędziwego 

pułkownika Z. Miłkowskiego, , , Wandy'' urzą,dziły bankiet w lokalu 
pp. Patrzykowskich, a do komitetu przyjęcia weszły panie: Gerlach, 
Rabierzyńska, Groszewska, Ćwiejkowska, Korbrand i G-ąsielewska. 
Gdy powstała myśl pobudowania Domu Polskiego w Buffalo, Towa
rzystwo Polek ,,"Wanda'' zajęło się energicznie pomnożeniem fundu
sz6w na ten cel i komitetowi budowy złożyło $115. Gościnnie i po 
staropolsku przyjmowały „ Wandy" bankietem urządzonym w Sokol-
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ni delegatów Związku Nar. Pol. podczas XVI Sejmu tejże organiza
cyi ·w Buffalo. Do komitetu przyjęcia weszły panie: Schunke, Wi
niewicz, Zaborowska, Michałowska, Rabierzyńska, Wróblewska, Wi
śniewska i LeokadyaSzelą,żkiewicz. Szczególnie podkreślić wypada nie
zwykle owocną, działalność Towarzystwa Polek „Wand a", gdy po 
wszystkich osadach polskich rozległ się głos o pomoc dla najuboższych 
rodaków w Ojczyźnie, którzy przez wojnę rosyjsko-japońską, i szaleją
cą, rewolucyę, pozostali bez zarobku i bez chleba. .rowarzystwo na 
pierwszy apel wyasygnowało natychmiast ze swej kasy $50, ale patryo
tyczne „Wandy" nie zadowolnil,y się tą sumą, i wybrały z po śród sie
bie komitet do kolektowania po domach. Do grona tych zacnych Po
lek, które poświęciły się tej niezbyt przyjemnej czynności, by tylko 
ulżyć potrzebuj!!cym, weszły panie: Schunke, Rabierzyńska, Gościń
ska, Sławińska, Walczyńska, Jędrzejewska, Zaborowska i Wiśniew
ska, a komitet ratunkowy tworzyły panie: Bu\rnwska, Rabierzyńska i 
Schunke. L Kolekta zbiorowa przyniosła przeszło $200, które przelano 
do ogólnego funduszu ratunkowego i oddano Komitetowi Pomocy Na
rodowej. 

Załdyciellrnmi Tow. Polek„ Wanda'' są, panie: K. Rabierzyń 
ska, . fzelążkiewicz, J. Bukowska, A. Stopińska, M. Korbrandt, 
J. Ćwiejkowska, M. Janicka, K. Rodkiewicz, J. Smorowska, F. Ży
dowicz, St. Żydowicz, F. Jerzykowska, T. Rosińska i S. Nowakowska. 

Tow. Polek Wanda liczy 123 członkiń. Zarząd nar. 1908 tworzą,: 
Rabierzyńska prezesowa, Antonina Schunke wice prezesowa, Pech ka
syerka, panna Anna Wiśniewska sekr. fin. L. Szelą,żkiewicz sekr, 
prot. panie Groszewska i Smeja rewizor ki kasy. 

Oto nazwiska członkiń Tow. Polek '\,Vanda - ugrupowanych na 
fotografii. 

I RZĄD: Anna Wiśniewska, Elżbieta Wróblewska, Jadwiga 
Jankowska, Katarzyna Rabierzyńska,Antonina Schunke,Leokadja Sze 
lą,żkiewicz, Florentyna Markowska, Emilia Groszewska, Marya Sme
ja, Franciszka Cieślińska: 

II RZĄD: FranciszkaZielezińska,Marya Jankowska,Łucya Rasze 
ja, p. Gerlach, Konstancya Przelina, Leokadja Jędrzejewska, Marya 
Jerzykowska, Julianna Bukowska, Marya Pech p. Urbańska, Jadwiga 
Frączak,Franciszka Cieślińska, Joanna Chojnacka, Józefa Dux. 

III RZĄD:Antonina Olejnicz[l,k, Wanda Krieger,Felicya Wiśniew 
ska, Antonina Michałowska, p. Ciapa, Wiktorya Zaborowska, Klara 
Sławińska Rozalia Walczyńska, Petronela Frost, Salomea Niemiro
wicz, Marta Nowak, Józefa Brejska Józefa Szelą,żkiewicz. 

IV RZĄD: Helena Markiewicz, p. Gąsiorowska, Antonina Skrzy 
eka, p. Kowalewska,Agnieszk<t Bielska,Stefania Zeltman,Józefa Nowa 
eka, Konstancya Chmiel, Scholastyka Lampka,J. Pawlicka, Weronika 
Szultze, Jadwiga Skrzycka, p. Chrzanowska, p. Peszczyńska, Włady
sława Kozłowska, p. Kurzawska, Marya Żydowicz, Franciszka Plu
cińska,, Konstancya Cetna, p. Przybyszyn, p. Krawczyk. 
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Franciszek Zygmunt Schultz. 
Do znrnych handlowc6w na Pol

sce należy ob. Franciszek Z. Schultz, 
zegarmistrz i jubiler, posiadający 

sw6j interes pod No. 1040 Broadway. 
Ob. Schultz urodzony w Pelplinie 

w Prusach Zachodnich, roku 1879 -
do Ame1yki przybył wraz z rodzica
mi roku 1881, osiadając z niemi w 
Buffalo, gdzie ukończył szkoły i od
dal się zawodowi jubilerskiemu, pra
cując początkowo przy r6żnych fir
mach w tym kierunku a następnie w 
r. 1901 otworzył własny skład jubi
lerski, zaopatrując go bogato we 

wszelki wyb6r zegark6w od najtańszych do najdroższych i we wszel
kie drogocenne szczeg6ly dotyczące stroju. 

Ob. Fr. Schultz jest lubianym na Polsce dla swego towarzyskiego 
charakteru a jako handlowiec jest zdolnym i rzetelnym w interesie. 

Towarzystwo Spiewu Fryderyka Chopina. 
Do popularnych a ruchliwych drużyn śpiewaczych należy towarz.v 

stwo Spiewu Fryderyka Chopina pod batutą; zdolnego dyrygenta, zna 
nego prawie całej amerykańskiej Polonii ob. Leona Olszewskiego. To
warz,ystwo to zostało założone w r. 1899 przy parafii św. Wojciecha, 
za inicyatywą org·anisty ob. Michalskiego, oraz kilku innych należą,· 
cych do ch6ru parafialnego i miało przez 2 lata siedzibę w hali para
fialnej,poczem przeniosło się do lokalu pp.Patrzykowskich przy Broad 
way - gdzie rozszerzyło sw6j 2,akres działania i zaprosiło p. L. Ol
szewskiego na dyrygenta. W kr6tce też szeregi czlonk6w w towarzy
stwie poczęły się powiększać przez napływ miłośnik6w pieśni polskiej 
-· i dziś towarzystwo stale pozostające pod kierownictwem p. Olszew
skiego bierze wybitny udział w życiu miejscowej osady - uprawiając 
pieśń polską, i występując z popisami na koncertach, oraz przy innych 
narodowych uroczystościach a w konteście Związku Śpiewak6w Pol
skich w Amer.vce odb.vtym ;v Chicago, gdzie wystąpiło w narodowych 
strojach, otrzymało drugą, premiJę. Nadmienić wypada, że Tow. liczy 
40 członk6w,należy do Związku Spiewak6w Polskich i do Związku N aro 
dowego Polskiego jako grupa 909. W czasie swego istnienia opr6cz 
bal6w i teatr6w urządziło 9 koncert6w. Obecnie siedziba towarzystwa 
mieści się w lokalu pod No. 1096 Broadway, gdzie odbywają, się w 
każdą środę wieczorem lekcye śpiewu. 

"T· r 1908 przypada 10 letnia rocznica założenia Tow. Śpiewu Fry 
deryka Chopina. kt6rą tow. zamierza obchodzić uroczyście. Majątek 
tow. przedstawia wartość 1000 dol. na co skła-:l.ają, się: umeblowanie 
kilku pokoi klubu, fortepian wartości 600 dol. wspaniały sztandar, za
pas nut, bilard,obrazy itd. W stęp do towarzystwa wynosi $1.50c opłata 
miesięczna 25c. 

Aby zacieśnić węzły przyjaźni, Chopini mają, zwyczaj, wyna
gradzać moralnie swych czlonk6w a to na imieniny sprawiają, im bu
kiet, obdarowują prezentami a wrazie ślubu, kt6rego z członk6w, idą, 
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mu odśpiewać Veni Creator do kościoła i w domu urzą,dzają, serenadę. 
W skład zarządu nar. 1908 wchodzą, następują,cy członkowie: Jan Ze-

lechowski prezes, Fr. Urbański wiceprezes, Leonard Jaworski sekr. 
prot. J6zef Siudziński sekr. finan. St. Nadolny kasyer, Kazimierz No
wak chorąży, Leon Olszewski dyrygent. 
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Przew Ks. Jubilat Walenty Swinarski . 
• 

U rodzony w Warszawie, 3 lutego 1832, gdzie toż otrzymał świę

cenia kapłańskie 4 września 1855 r. Wikaryat sprawował w Duny oraz 
Łęczycy, gdzie był także prefektem. Administrował parafię Jemelno. 
Instalowany na proboszcza w Rudoltowie, następnie na probostwo św. 
Ducha w Łowiczu, z woli arcybiskupa Popiela otrzymał probostwo w 
parafii Wszystkich Świętych w Warszawie i godność kanonika gremiał 
nego; w Łowiczu sprawował rektorąt dyecezyi. W r. 1889 przybył do 
Ameryki, zorganizował parafię polskę_, w Mill Creek, drugą, w Trenton 
N. J., g łzie zbudował kościół i szkolę. Wyczerpany na siłach przybył 
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do Buffalo i otrzymał kapelaństwo w polskim Sierocińcu Sióstr Felicya 
nek w Do.vie P. O. Sloan N.Y., gdzie pracuje nad oświatą młodzieży 
a także jako kapłan patryota bierze żyw,y udział w sprawach narodo
wych. W r. 1905 obchodził 50 letni jubileusz kapłaństwa i otrzymał 

między innemi życzenia od przeszło 100 kapłanów polskich i amery
kańskich, co mu niewymowną radość sprawiło. 

Ks. Ludwik Laichert. 
Wiel. ks. L. Laichert ur. 14-go 

lutego 1851 w Ninowo w W.Ks. 
Poznańskiem. Wyświęcony 23go 
maja 1890 r. w Paryżu. Był wi
karym w Poznańskiem. Przed 3 
laty przybył cło Buffalo, był asy
stentem przy pi:LI'afii św. Stani
sława, oraz przy par. św. Wojcie
cha, poczem Najprzew. ks. biskup 
Colton przydzielił go jako drugie
go kapelana cło Sierocińca Sióstr 
Felicyanek w Doyle, N. Y. Ks. L. 
Laichert szkółkę elementarną u
kończ.vł w R,vcz,ywole, gimnazyum 
w Rogoźnie, a do seminaryum u
częszczał w Włocławku, S"'rato
wie i Paryżu. 

- - ----------

Unia Polska w .Ameryce. 
Chicago jako najsilniejsza osada polska, ześrodkowało w sobie ca

ły kierunek polityki polskiej w Ameryce, skupiło zarządy niemal wszy
stkich organizacyi i prawem silniejszego stało się niejako stolicą Polonii 
w Ameryce. Zazdrosne o swą władzę i urok, strzeże ono argusowem o
kiem zdobyczy lat dziesiątek i cło dzisiaj nadaje ton ż,rciu społecznemu 
Polaków Amerykańskich. Powoli jednakowoż i inne osacl.v polskie zdo
były chociażby tyle, że mogą się pochwalić przynajmniej jedną orga
ni~acyą. Do tych osad należą; Milwaukee, Detroit, Cleveland, Pitts
burg, New York, Wilkes Barra - a także Buffalo, gdzie można powie
dzieć powstała najsilniejsza organizacya założona w latach ostatnich, 
organizacya oparta na szerokich podstawach, zbudowana umiejętnie i 
mająca wszelkie widoki rozwoju. Organizacyą tą, jest Unia Polska w 
Ameryce, trzecia z rzędu co do ilości członków, a co cło celów do ja
jakich zdąża, nie ustępująca ani Związkowi Nar. Pol. ani Zjednoczeniu 
Rzym, Kat. Polskiemu. 
Było to w r. 1889tym. Odbywał się wówczas w mieście Buffalo VIII 

Sejm Związku Narodowego Polskiego. Z księży obecnymi byli jako 
delegaci ks. Dominik Majer z St. Paul, ks. J Wójcik z Buffalo i ks. Do
mRgalski. Przy obradach nad poprawkami do konstytucyi zakwestyo-
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nowano wniosek, który już przedtem przeszedł, by do Zwii!zku Nar 
Pol. nie przyjmowano notorycznych bezwyznaniowców i Żydów·, a to 
w myśl uchwal Rzą,du Cdntralnego Polskiego z roku 18ri3, który o
rzekł, że polakiem jest każdy, kto się do polskości przyznaje. Rozpoczę
ły się ponownie ożywione dyskusye i przy głosowaniu powtórnem 
wniosek przepadł większością, głosów. Wówczas wymienieni księża o• 
puścili salę obrad i zarazem szeregi Związku Nar. Polskieg·o. 

Zebrani na plebanii św; Stanisława w Buffalo księża, jeszcze pod 
świeżem wrażeniem postanowili utworzyć organizacyę, któraby była li
beralniejszą od Zjednoczenia, a więcej ku11serwatywną od Związku Nar. 
Polskiego, ale myśl urzeczywistniła się dopiero w kilka miesięcy, gdy 
ks. Dominik Majer pierwszy przystępił do dzieła, trzy swe towarzy
stwa kościelne organizując w jedną całość i nowej organizacyi nadając 
miano Unii Polskiej w Ameryce. Myśl zatem zrodziła się w Buffalo, 
przeistoczyła się jednakże w czyn w St; Paul, Minn;; było to we wrze 
śniu 1889 roku. 

Skromne to były początki, bo wszystkie te trzy towarzystwa a mia
nowicie: Serca Jezusa, św; Wojciecha i Gwiazda Wolności liczyły za
ledwie 74 członków. 

Jednakowoż myśl rzucona i zapoczątkowana przez ks; Dominika Ma
jera rozwinęła skrzydła do lotu 1 postanowiła wszystkich polaków. sku
pić w jedną całość w jeden olbrzymi obóz, Pierwszy sejm Unii Polskiej 
jaki się odbył w St. Paul w roku 1889, wytyczył już jej kierunki i dro
gi, jakiemi ma kroczyć w celu spełnienia podjętego zadania. Tocząca 

się podówczas gwałtowna walka pomiędzy Związkiem Nar. Polskim 
a Zjednoczeniem Rzym: Kat: Polskiem zdawała się dobrze wróżyć tej 
młodej organizacyi, która miała pogodzić ogień z wodą, a właściwie 
wypłynąć wyżej, ponad spory partyjne i sokolim lotem wskazać w,zy
stkim ol:>ozom cel, do którego mają dą,żyć, a celem tym jedność, zgoda 
a przynajmniej unia t. j. połączenie się wszystkich organizacyi w jedną 
całość, bez abdykowania natomiast ze swych partyjnych celów, które 
miał.V być gwarantowane całkowitym samorządem poszczególnych or
ganizacyi. Jak pięknem jednakowoż było zadanie zrywającej się cło ży
cia organizacyi, tak trudnem dojście do celu. Młodą rywalkę zlekce
ważono i pozostawiono własnemu losowi tocząc dalej uparte zapasy. 
Minęły dwa lata. 

N a apel wystosowany do Towarzystw kościelnych by wstępowały w 
szeregi Unii .Polskiej, a tern samem podnosiły jej znaczenie, umożli 
wiając w ten sposób spełnienie zadania - powoli ruszano się z miej
sca. Pierwsze do apelu stanęło Buffalo, z którego Tow. Synowie Król: 
Pol; wstąpiło do Unii jako Nr.4. Echem Buffalo było Tow. św. Krzy
ża z Minneapolis, które przystąpiło jako Nr. 5. Najważniejszą, jednako
woż zdobyczą Unii było przystąpienie Stowarzyszenia Polskich Księ
ży jako No. 6, gdyż odtąd datuje się szybki wzrost organizacyi. Nr. 7 
tworzyło Tow. św, Józefa z Pine Creek, Wis. 

W grudniu w roku 1891, Unia Polska liczyła 411 członków w sied
miu powyższych grupach. Jak zaznaczyliśmy, przystąpienie do Unii 
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Stowarzyszenia Polskich Księży w Amer,vce, wywarło wpływ dodatni 
na wzrost organizacyi. Już w roku następnym, 1892gim Unia Polska 
liczyła 12 Towarzystw a członk6w 1013. 
Jednakowoż pierwszy zapał znowu szybko ostygł. Księża polscy zaczę 

li zapominać o własnem swem dziele, dokładał jedynie starań właściwy 
tw6rca Unii ks. Dominik Majer i dzielny jej protektor ks. dziekan 
Jan Pitass, nawołufoc z ambony do wstępowania w szuegi Unii, reszta. 
pośrednio tylko interesowała się losem Unii. 

W obec tego młoda organizacya przebojem tylko mu~iala torować 
sobie drogę ku przyszłości i jak z obecnego , świetnego jej stanu wi
dzimy, nie zrażała się niczem,ale kroczyła naprz6d dla dobra sprawy 
polskiej i dobra swych czlonk6w. Zaznaczamy z naciskiem „dla dobra 
swych cdonk6w", gdyż jak wiadomo, Unia pr6cz cel6w ideowych jest 
sobie organizacyą asekuracyjną t.j. wypłaca swym członkom lub spad
kobiercom zmarłych członk6w wsparcia w chorobie lub pośmiertne. 
Już wyżej zaznacz.vliśmy, iż Unia miała być środowiskiem pomięd7;y 
Związkiem a Zjednoczeniem pod względem dążeń polityczno -- społe-

Seminaryum Polskie w Detroit, Mich. 
cznych, ale i na polu reform ekonomicznych Unia wyprzedziła i Zwią
zek i Zjedno::zenie, zaprowadzając tabele ulepszone, bardzo dogodne 
dla członk6w, oszczędzające im wydatki a zapewniające te same ko
rzyści, co w Związku i Zjednoczeniu a nawet większe, jak wsparcie w 
kalectwie i na starość. 

Dzięki swej żywotności, Unia chociaż powoli rosła w liczbę człon
k6w. W roku 1894 widzimy już w Unii towarzystw 41, w roku1895 
towarzystw 48, a w rok p6źniej towarzystw 67 o liczbie członk6w 
1680. 
Właśnie w tym roku zaprowadzono w Unii nowe tabele płatnicze. 

Każda nowość spotyka zwolennik6w ale i wrog6w. To samp miało 
miejsce w Unii. Kilka towarzystw nie chciało się zgodzić na nowi}, ta
belę i opuściło szeregi Unii tak, że w roku 1897 Unia liczyła tylko 58 
towarzystw o liczbie członk6w 1603. 

485 



Powoli zapełniały się szeregi Unii, gdyż w następnym roku zer
wało z Unią kilka mniejszych towarzystw, jednakmyoż miejsca ustę
pujących zapełnili nowi. Obydwa lata, a mianowicie rok 1898 i 1899 
były okresem krytycznym dla Unii, ale pomimo tego szeregi rosły, 
gdyż ustępowały towarzystwa liczebnie słabe, a wstępov,·ały to,\·a
rzystwa zasobniejsze w członków. Dlatego w roku 1899 liczba towa
rzystw spadła do 54, a liczba wzrosła do 2,019. 

\V roku 1900 odbył się Sejm IV w Buffalo, a zebrani delegaci 
przedstawiali ogólną liczbę 2910 członków w 63 tmyarzyst\yach. Sejm 
w Buffalo był bardzo ożywiony, przyniósł nowe reformy Unii i on też 
głównie się przyczynił, że Unia Polska zaczęła szybko ,nrastać w 
członków. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że piękna ta 
organizacya o wiele prędzej byłaby się zwiększyła, gdyby agitacya 
była odpowiednia. Ówczesny organ urzędowy „Sł011ce" ·wcale nie 
odpowiadał zadaniu, jakiego się podjął. Redagowany niezbyt tęgo, 
nie mógł też wywierać nacisku na masy, nienależące jeszcze do 
żadnej organizacyi polskiej, by wstępowały do l.:nii. Że Unia rosła 
zawdzięczać jedynie należy dobrej organizacyi, której pochwała szla 
.% domu do domu i w ten sposób drogą zupełnie naturalną, przysparza 
ła członków. Punktualne wypłacenia pośmiertneg·o, ratunek ". choro
bie i inne dobre cele, musiały jej zdobywać zwoleni1ików. l:ratowa
la też Unia niejednego kalekę od nędzy i setki rodzin od kija żebracze 
go, wniosła w osady polskie dobrobyt, otarła łzy nieszczęśliv,yrn, bo 
w Unii wszyscy członkowie niosą pomoc każdemu, kto jest w jej sze
regach, kto jest bratem unistą, kto jest zacnym clrnhern i Z\Yolenni
kiem zasad U ni i. 

Dlatego też nie rozbiło Unii nieszczęście, jakie ją spotkało 
przez brak kontroli nad sekretarzem Zagórskim, który stracił część 
funduszów organizacyi, nie upadła Unia chociaż w kasie nowy zarząd 
zastał tylko $1.40 w gotówce i 2 tysiące na hipotece, a miał do ·wy
płacenia przeszło 6 tysięcy dolarów pośmiertnego. UratmYała UniQ 
silna praca nowego zarządu, ale i jej idejowe podstawy, które v,łaśnie 
w chwili krytycznej, w chwili najbardziej groźnej, bo ,v czasie finanso 
wego przełomu, potrafiły obudzić w szeregach unistów hart ducha i 
najlepiej uwidocznić, jak dobrą, jak konieczną i jak pożądaną jest 
organizacya, której ciosy niełamią, ale owszem pobudzają do tem u
silniejszej pracy. I oto widzimy, że właśnie w chwili tego nieszczęścia 
Jakie dotknęło Unię, jakby w dowód, że co dobre i piękne istnieć po 
winno, szeregi Unii tłumnie się zapełniają. Lud polski zrozumiał, że 
nie winną jest org·anizacya, ale brak kontroli, skupił się zatem, napra
wił złe, udoskonalił ~o było niezbyt dokładne, ale nie rzucił kamieniem 
potępienia na swą organizacyę. Dzięki też temu Unia stanęła dzisiaj 
na wysokości swego zadania, spotężniała i godną jest jak najusilniej
szego poparcia. Członkiem jej powinien być każdy polak, bo prócz 
podstaw na jakich powstała, niesie ona ratunek chorym, ratuje od nę
dzy kaleki, a osieroconym rodzinom ociera łzę z oka i usuwa rozpacz, 
niosąc w darze pośmiertne, ostatni podarunek od zmarłego ojca, jeg·o 
spadek, który nie pozwoli rodzinie iść z kijem żebraczym, jeśli szczę
ście nie sprzyjało i nie można było zebrać grosza na czarną godzinQ. 

Jak już zaznaczyliśmy,od Sejmu w Buffalo "Cni a zaczęła \Yzrastać 
czeg·o dowodem cyfry. 1;\T roku 1901 liczyła już 63 towarzysh,·, a człon 
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ków 2,910. W roku następnym towarzystw 73, członków 3,668. J ed
nym z najpomyślniejszych dla Unii był rok 1893, gdyż wstąpiło w 
nim do Unii 844 członków. Przewyższył go tylko rok 1905. W roku 
1903Unia liczyła 82 towarzystw ó liczbie 4.512 członków. W roku 
następnym 1904 towarzystw 87, członków 5.179. Do grudnia 1905 ro
ku liczba towarzystw wzrosła do 98 a liczba członków do 6.061. W ro
ku 1906 Unia liczyła towarzystw 105 z liczbą członków do czerwca 
6,503. Obecnie Unia Polska liczy wraz z kobietami do 15 tysięcy 
członków. 

Pomnik Kościuszki w Washington, D. C. 

Oto dowody, jak garną się ludzie pod opiekuńcze skrzydła Unii, 
bo wiedzą, że ona jest pocieszycielką w każdem nieszczęś,ciu. Dlate
go korzystać powinni ze sposobności ci, którzy jeszcze nie należą, b:J 
zabezpieczenie w tak pięknej organizacyi jest rzeczą nie tylko dobrą, 
nie tylko praktyczną, ale biorąc z punktu finansowego, korzystną. 
Tak dobrych warunków ubezpieczenia nigdzie się nie znajdzie, opła 
ta miesięczna mało kosztuje (pisz do g-eneralnego sekretarza, a ten 
cię bliżej objaśni) dlaczego więc nie należeć do tej rodziny, która nas 
nie tylko skupia, ale która się nami dobrocz"nnie opiekuje. 
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Ale nie tvlko w liczbę członków wzrasta Unia. Jej maiątek także 
się znacznie ~omnaża. Wspomnieliśmy powyżej w jakich opałach by
ła Unia po defraudacyi Zagórskiego. W kasie były prawie pustki, a 
tu trzeba było wv'1łacić przeszło 6 tvsięcy dolarów pośmiertnego. Do
bra wola, zapał do pracy zarządu, zaufanie ogółu do tegoż zarządu i 
wspólna pomoc wszystkich uratowała od katastrofy. Już po czwartym 
Sejmie w Buffalo, pqmimo spłacenia długów, jakie spładły na org;wi
zacvP majątek Unii wvnosił $rn.04q.12. Po Sejmie w Trenton, N. J. 
do dnia 31 sierpnia 1904 roku gotówki było w kasie $22,171,32. Do
chód w roku 1902 wynosił $60,468,77, w roku 1904 $99,724,31. 

N a ostatnie te lata przypadały do płacenia liczne pośmiertne, 
ale pomimo tego do kasy odłożono spore sumki. 

Ostatni okres czasu tj. d roku 1904 do 1906 dochód ogólny wyno
sił $123.517.50, rozchód $no.379.16, czyli, że czystego dochodu przela 
no dokasy organizacyi w tych dwóch ostatnich latach $13.137.34. 

Ogólny majątek Unii do dnia 31-go sierpnia 1906 roku wynosił 
ł35.3os.66. 

Oto cyfry, które przemawiają same za siebie, i które powinny być 
zachętą dla tych, którzy dalej chcą bogacić obce kompanie, często nie 
dotrzymujące tego co obiecały. Unia jest zawsze pewną, czego dowo
dem, że chociaż ponosiła klęskę, nikt ani centa nie stracił i ani ani 
jedno pośmiertne nie przepadło. 

Do rozwoju Unii przyczyniły się dzielnie nowe jej zarządy z lat 
ostatnich. 

Zanim jednakowoż podniesiemy zasługi zarządów ostatnich, mu
simy wspomnieć o początkach. Otóż pierwszym i drugim prezyden
tem Unii byłJ. Jarosz z St. Paul. Za jego to prezydentury ówczesny 
sekretarz Zagórski sprzeniewierzył część gotówki na niekorzyść orga 
nizacyi. Ten sam Zagórski, wykreślony następnie z Unii, był pierw
szym sekretarzem organizacyi. Przewodniczącym zarządu był podów
czas Andrzej Kruszewski. Trzecim z rzędu prezydentem był Melchior 
Tondrowski z Buffalo, który piastował tą godność przez lat 5, co jest 
dowodem, że sczerze i gorliwie pracował on dla tej organizacyi. W 
roku 1900 na Sejmie w Buffalo prezydentem obrano Andrzeja Kru
szewskiego a wice-prezydentem Jana Szandysa z Trenton, N. J., prze
wodniczącym zarządu Antoniego Wiśniewskiego z Buffalo, sekreta
rzem generalnym Maksymiliana Geblera z Buffalo, wice-sekretarzem 
Piotra Kopruckiego z Buffalo, kasyerem Walentego Ulińskiego także 
z Buffalo, Kapelanem od początku założenia Unii aż do roku 1905, 
w którym się zrzekł tego urzędu, był założyciel tejże organizacyi ks. 
Dominik Majer z St. Paul. 

N aj lepszym dowodem, że wyżej wyszczególniony zarząd praco
wał dla organizacyi gorliwie i sumiennie, że przyczynił się do jej 
rozrostu i kwitnącego stanu finansowego, był Sejm w Trenton, N. J., 
który przez aklamacyę wybrał ponownie ten sam zarząd. Lepszego u
znania ża swą pracę mieć nie można. 

Na Sejmie w Wilkes Barre, Pa., w roku 1904 zaszły częściowe 
zmiany. Prezydentem Unii obrano Fr. S. Jarmuż z Williamsbribge, 
N. Y., a wiec-prezydentów obrano trzech, gdyż rozwój Unii wymagał 
by poszczególnvch stanach byli na straży dobra i rozwoju organiza
cyi odpowiedni urzędnicy. Obrano zatem na stan N ew Jersey Fran. 
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Wenglińskiego z Trenton, N. J., na stan Minnesota Antoniego Ku
bie!, na stan Pensylvania Fr. Malindziak. W stanach tych ma Unia li
czniejsze szeregi. Z powodu rezygnacyi ks. Dominika Majera, kape
lanem Unii obrano ks. Aug. Babińskiego z Superior, Wis., wice-kape
lanem ks. Kobylińskiego z St. Paul, Min. Naczelnym lekarzem obrano 
Dra Fr. Pitass z Buffalo. Reszta zarządu pozostała ta sama.Zarząd 
administracyjny tworzyli: Ant. '\,Viśniewski, przewodniczący; Maksy 

Henryk Sienkiewicz. 

milian Gebler, sekretarz generalny; Józef Antczak, wice-sekretarz; 
'\,V al enty Uliński, kasyer; Karol Urban, Antoni Bogacki, Piotr Kopru 
cki, rewizorzy kasy; Lewański, Zagórski, radcy. Sejmów ogółem od-
1::yła Unia VII. Ostatni odbył się w dniu ro września 1906 r. w Buffa 
lo, N. Y., na którym obrano następujący zarząd: 

Franciszek Węgliński, prezes; II Randal ave., Trenton, N. J. B. 
\V.Laskowski P.O. Box 143 Rey noldsville,Pa.,ISzy wiece-prez.Unii 
na stan Pensylvania. Franciszek Kami11ski, 2-gi wiceprezydent Unii 
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na stan Iilinois. Fr. \Vojciechowski, 195 Bernard ul., Rochester, N. Y. 
3ci wiceprezydent Unii na stan N ew York. Ks. Aug. Babi{iski, kape
lan 1414 Birch ave., Superior, Wis. 

Rząd administracyjny: Józef Stryjak, przewodniczący, 150 E. 
Union ul. Nanticoke, Pa. Jakób Dembiec, sekretarz generalny. Jego 
biuro Room 47 Simon Long Building, S. Main ul., 1,,Vilkes Barre, Pa. 
Telefon 4079-3 Minnersmills Exchange. Jan Zclra j kowski wice-sekre
tarz P. O. Box 17, De Lancey, Pa. Franciszek Malynczak, kasyer, 
H uclson, Pa. 

Radcy: Ks. St. Szpotański, Bell Tel. 2732 Independent, Hudson, 
Pa., Jan Keler, Alden Station, Pa., Kwolik 26 North Empire, ·wilkes
Barre, Pa Dr. Pitass, naczelny lekarz 356 Peckham ul. Buffalo, N. Y. 
Rewizorowie: Andrzej J asikiewicz, Julian Gryczyóski, Jan Kandar
czyk. 

Herb Unii Polskiej w Ameryce. 
Po Sejmie w Buffalo wskutek przeprowadzonej nowej tabeli U

nia wzrosła więcej jak w dwój nasób, gdyż liczy 147 towarzystw, o 
czem świadczy sprawozdanie sekr. generalnego, według którego _w 
dniu I-go stycznia 1908 majątek UJ;1ii Polskiej w Ameryce wynosił 
$73.809.96, ulokowany następująco: 

Wilkes-Barre Deposit & Savings Bank 
Poeples Bank 
Pieniądze na ręku u kasyera Jen. dnia I-go stycznia 1908 

ulokowane w Deposit and Savings Bank na check 
account 

Skarb Unii dnia Igo stycznia 19:i8 na hipotekach 

$8,000,00 
5.000.00 

$9.659.96 
5u50.oo 

Razem $73.809.96 
Za zgodność ksiąg· sekr. i kasy era jen. stosownie do powyższego 

sprawozdania ręczymy 
Andrzej J asikiewicz, J ulianGrvczyf1ski, \Vincenty Ka ndarczyk, 

rewizorzy; Jakób Dembiec, sekr. finansowy. 

Towarzystwo św. "\Vojciecha M. B. 
przy parafii św Stanisława B.M. w Buffalo. 

W dniu 12 sierpnia 1907 r. obchodziło Towarzystwo kościelne św. 

Wojciecha. B. M. bardzo uroczyście 25 letni jubileusz swego założe
nia. Tow. św. Wojciecha zostało założone 30 lipca 1882. W r. 1883 
przeszło burzę z powodu rozdwojenia - lecz w dniu 25 listopada 1883 
r. zostało na nowo odbudowane pod przewodnictwem ks. Jana Pitassa 
i do dzisiaj rozwija się jak najJomyślniej -- czego dowodem, że posia-
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da pokaźoy inwentarz i 4,500 dol. w kasie. Ogółem Towarzystwo w 
c,zasie 25 letniego istnienia miało przychodu $ 9 ,,155 ·30, a rozchodu 
95,770'94. Obecnie Tow. liczy członków 470, Wypłaca pośmiertne stó
sownie do liczby członków ·- ściągając po 1 dol. od każdego członka a 
w razie śmierci żon;r wypłaca pośmiertne po 50c. od członka. Oprócz 
tego sprawia pogrzeb kosztem $ 95, w chorobie wypłaca $ 4 tygodnio
wo. Zarząd główny Tow. św. Wojciecha w 25 latach tworzyli prezesi: 
Mazurowski Michał 2 lata, Fleming Teofil 2. 1. Wasielewski Fr. 1 r. 

Zarząd Tow. św, Wojciecha B. i M., rok 1908 

Murawski Józef 4. l.Iwański Józef 1 r. Tadajewski Fr.3. I. Ćwikliński 
Alex. Ir. Dekański Stan. lr. Lesitski Szczepan lr. Borkowicz Walen
ty l r. Stabenau Antoni 1 r., Prajs Józef 6 I., Murawski Józef na rok 
1908; - sekretarze: Stabenau Antoni 2 I. Wasielewski Franciszek lr. 
KaczmBrek Torr,_asz 7 I. Dekański St. 3 I., Urbański J11n 2 I., Andrze
jewski Franciszek 10 I. Zarząd na rok 1908 tworzą: Murawski Józef 
prezes, LewandowskiAnd. wice-prezes, AndrzejewskiFr. sekretarz fin., 
łjabiński J. W. sekretarz prot., Wiśniewski St. kas.rer, Wojtulski 
Jan wice-kasyer.-

Józef Knaszak. 
·wybitnym politykiem na Polsce jest ob. Józef Knaszak. Urodził 

się 1857 r. w Szaradowie, w ,viel.Ks, Poznańskiem W r. 1883, przybył 
do Ameryki, osiadając w Buffalo, gdzie pracował początkowo w cu-
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krowni, p6źniej w browarni, ale obrotny rychło wziął się do interesu i 
założył saloon, najpierw na Townsend ul., p6źniej na Gibson ul., gdzie 
także miał grosernię. Po 19 latach zwinął te interesy i zają,ł się sprze
dażą, grunt6w i dom6w i w tym celu utworzył kompanię „Knaszak 
Land Co.", kt6ra zjednała sobie wzięcie, sprzedaje bowiem loty w 
miejscach najodpowiedniejszych za niską, cenę, Dlatego spieszą, do 
niego ludzie, bo u Knaszaka kupić można loty za p6ł ceny. W poli· 
tyce jako demokrata wiele zdziałał dla tej partyi i za to w r. 1890 o
brano go „komitemanem", a po 5 latach został wardowym komite
manem, jako pierwszy polak na. tym urzędzie. Z towarzyst w polskich 
ob. Knaszak jest członkiem Tow. św. Stanisława i Unii Pol. w Ame
ryce, należąc do Tow. św. Stanisława No. 33. Ożenił się w Buffalo 
1886 z Antoniną, Łuczak, pochodzą.cą, ze Żnina, w Wiel. Ks. Poznań
skiem. Nie mogąc zapomnieć starej swej ojczyzny, trzykrotnie wy~ 
jeżdżał do Europy, zwiedzając nie tylko Poznańskie, ale także Galicyę 
Kr6lestwo. J adą,c do kraju po raz drugi, wzią,ł ze sobą, żonę. Ostatni 

raz ob. Knaszak,,wyjechał do Europy, w roku 1905 i tym razem zwie
dził szczeg6łowo miasta polskie i różne skarbnice pamiątek narodo
wych. 

Kółko Dramatyczne im . .A, Mickiewicza, 
W dniu 15 październik1t 1905 K6łko Dramatyczne im. Adama Mi

ckiewicza obchodziło 10 letnią, rocznicę założenia i z tego tytułu wy
dało broszurę, z kt6rej podajemy niekt6re szczeg6ły. Założycielami 

k6łka dramatycznego byli ob. ob. J6zef Ślisz. S. B. Murawski i Winc. 
Buczkowski; -członkami honorowymi: ks. Jan Pitass, ks. szambelan 
Wawrzyniak, ks; W. Swinarski, ks. J. W6jcik, ob. Jan M. Rożan, 
Dr. Fr. E. Fronczak, ob, St. Lipowicz, ob; K. Bilski i ob. A. Schrei
ber. Członkowie: J6zef Slisz i Bronisław F: Buczkowski i Wawrzy 
niec Ptaszyński za prace położone ,cl.la dobra K6łka dramatycznego od
z:iaczeni zostali złotemi medalami. Przy kupnie obecnego lokalu K6f
ka odznaczyli się ob. Lipowicz i K; Bilski. , 

Odr. 1895 - 6 do 13 października rno7 za 12 lat w myśl sprawozda
nia dochodu było $26,996.22, a rozchodu $26,453.47. W czasie 12 let
niej_ działalności K6łko dram. ur:tą,dziło 66 przedstawień teatralnych, 
46 wieczork6w z tańcami, 8 piknikow, 15 bal6w, 5 odczyt6w, 2 obcho
dy narofowe , 5 wieczork6w muzykalno - wokalnych i 2 przed
stawienia ruchomych obraz6w. 

Majątek tow. przedstawia się na rok 1908 następnie; Wartość real
ności $10,000, umeblowanie $1600, biblioteka 1000, kostyumy s90ni
czne i przybory $600, scenerye i kulisy $700, got6wka w kasie $500. 

Liczy członk6w przeszło70. Do energicznych prezes6w K6łka nale
żeli; ob. J6ze:f Slisz, Bruno Buczkowski, Wincenty Buczkowski i 
J6zef Milewczyk. 
Zarząd na rok 1908 składa się jak następuje; Jan E. Balbierz prezes, 

J6zef Milewczyk wice-prezez I, FI'; Nagórski wice-prezes II, ,T6ze:f 
Wojtkowski kasyer, Tomasz Rydzyński sekretarz :fin;, Jan Napierał-
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Kółko Dramatyczne imienia Adama Mickiewicza. 
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ski sekretarz prot;, J 6zef Mikołajczak bibliotekarz,' J 6zef Wojtowicz 
reżyser, Sylwester Ziemian szatny, Jan Rydzyński gospodarz, Franci
szek Nykiel marszałek. Dyrektorzy: Bruno Buczkowski, J6zef Milew
cz,rk (prezes), ,Tan Balbierz, Tomasz Sandacz, Bernard Lontkowski, 
St. B. Muraw;;ki (sekretarz) i Jan Chudy. Skład dyrektor6w jest po
dzielony na kilka komisyi pracując,ych dla rozwoju i dobra K6łka. 

Kościół św. J aua Kantego. 

Wiei; ks· Dr~ Teofil Semelka 
Parafia św. Jana Kantego powstała w r. 1890. W r. 1903 objął 

zarząd tejże k'l. Teofil Semełka, urodzony 29 maja 1869 w Borowej, 
p, Pilzno, w Galicyi. Ks. Semełka uczęszczał do gimnazyum św.Jacka 
w Krakowie, na filozofię i teologię w Rzymie. Wyświęcony dla Me
ksyku, gdzie miał obję,ć posadę w seminaryum, przybył w r. 1896 do 
Ameryki i pozostał w Stanach Zjednoczonych. Objl!,wszy parafię' św. 
,Jana Kantego, doprowadził ją do świetnego stanu maj!_!tkowego, W 
kr6tkim czasie spłacił przeszło$ 30.000 długu, wspaniale odmalował 
kości6ł, dobudował część domu dla Si6str, dachy obił miedzil!,, sprawił 
5 nowych ołtarzy, dal nowe żelazne ogrodzenie, chodnik i upiększył 
kości6ł cennemi figurami. Jest to jeden z najenergiczniejszych i naj 
sympatyczniejszych k:,ięży. 
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Szkoła parafialna, św. Jana Kantego. 

Wiei. ks. Konstanty Sliżewski. 
Urodzony w Suwałkach 1872 r. w Kr6lestwie Polskiem, odbył stu

dya w kolegium w Suwałkach, w Sejmach, w Detroit i Allegany. W~r
święcony 1906 r. 9 czerwca, był najpierw asystentem w parafii Prze 
mienienia Pańskiego w Buffalo, potem w parafii św. Jacka w Dun
kirk, a obecnie odl5 marca 1907 w parafii św. Jana Kantego w Buf
falo. 

Wiei. ks. Dr. J. Kominek. 

O rodzony w Galicyi, studyował 
we Lwowie i Wiedniu, gdzie otrzy
mał stopień doktora 1884 r. Do A
meryki przybył 1894 r., pracował 
po parafiach w Stanach: Wisconsin, 
Iowa i Pensylvania. Od 6go paźd. 
1907 r. jest asystentem w parafii św . 
• Tana Kan tego,& jako poważny i grun
townie wykształcony jest kapłanem 
wysoce szanowanyrr.. Jako propaga -
tor wstrzemięźliwości zdziałał dużo, 
szczeg6lnie w Pennsylvanii, gdzie 
pracował w tym kierunku słowem, 
pi6rem, i w wielu osadach zmienia 
jąc stosunki na lepsze. 
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Kościół Przemienienia Pa11skiego. 

(;hór parafialny Przemienienia Pańskiego. 
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Wiei. ks. J. WóiGik. 
Proboszcztm i 

założycielem para
fii Przemienienia 
Pańskiego, która 
powstała w r. 1893 
jest Wiel. ks. J. 
Wójcik, urodZ0n.v 
w Tatrach w Ga
licyi, r. 1860. Do 
gimnazyum cho
dził w Krakowie, 
teologię studyowal 
w Ameryce wy
święcony r. 1886. 
Kościół poświęco
ny był 5 lipca 1897 
r. ma kształt tumu 
kolońskiego. Pięk 
na gotycka wieża 
śmiało strzela w 
górę dodając powa 
gi i uroku koś
ciołowi. Parafia li 
czy do tysiąca ro 
dzin. Do szkoły pa
rafialnej uczęszcza 
przeszło 800 dzie
ci Wartość para 
fialna dochodzi 
$150,000. 

Re zydencya ob. B. Do ras ewicza, 7 50 Fillmore ave. 
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Gniazdo Sokół Polski N o. VI. 
Idea Sokola zapoczątkowana w Ojczyźnie, przeniosła się wraz z 

emigrantami polskimi i na wolną ziemię amerykańską.Wśład za innemi 
osadami polskiemi poszło i Buffalo. Myśl założenia gniazda kiełkowa
ła już dawniej w umysłach naszych rodaków-a zamienienia jej w 
cz.vn podjęli się ob, ob. J. Krysztafkiewicz, Jan Nowak, Olbratowski 
i Mrugowski, którzy w r. 1893 w hali Kościuszko zaloż.yli tow. gim
nastyczne, którego pierwszym preZf~sem był druh J. Kr.vsztafkiewicz 

~ 

Sokolnia Polska JH'Zf Playter ulicy. 

a sekretarzem Mn1gowski. Po trzech latach tow. gimnastyczne z 
powodu wypisu członków rozwiązało się a miejsce jego zajęło 

zreorganizowane w roku 1896 obecne towarzystwo Gniazdo Sokół 
Polski No.6 którego inicyatorami byli ci sami co poprzednio założycie
le a oprócz tego należy uważać za założycieli tych członków w liczbie 
45 którzy byli na pierwszem posiedzeniuJ zgłosili swe przystąpienie do 
gniazda. Mają,tek poprzedniego towarzystwa tj. przyrzą,dy gimnasty
czne przeszedł na własność gniazda Sokół Polski i nowy zarząd złożo-
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ny z druh6w Eol. Rabierz.vńskiego, jako prezesa, Kaz. Poli tow i cza, ja
ko sekr. i Kr,rsztafkiewicza jako naczelnika zabrał się szczerze do pra
cy, uzupełniając braki przez zakupno większej liczby przyrz:.1d6w i wer 
bowanie nowych członk6w w szeregi sokole. 

Od r. 1896 Sok6l Polski No. 6 przechodził r6żne koleje, licząc czlon
k6w od 18 do 70 z c~ego ćwiczących było 40 i odbywając ćwiczenia w 
halach Kościuszko Fillmore aż ostatecznie w 1904 w,ybudcwal własny 
lokal tj. sokolnię przy Playter ul. w której obecnie ma swą siedzibę. 
W skład komitetu budowy sokolni weszli druhowie: A. Skarbiński, J. 
Krysztafkiewicz, Jan Mioducki, Ant. Witczak, Bron, Polubiński, Jó
zef Zygmuntowski i Kaz. Adamski a jako architekci druhowie,T.Urba
nowicz i Jan Hab!iński. Poświęcenie Sokolni odbyło się dnia 15 wrze
nia 1904 i b.vło wspaniałą manifestacyt.!: narodową w Buffalo. Majątek 
Gniazda Sok6ł Polski przedstawia dziś wartJŚĆ w realności)2.000 a w 
inwentarzu 3.000 dol. w liczając w to bibliotekę. , 

Grupa Sokołów No. 6-ty, zdjęta przed Sokolnią. 

Na czele Sokola No.6 stali następujący prezesi: B. Rabierzyński K. 
Schmidehausen J. Hibsh, W. Kurzyński, J. Kr.vsztafkiewicz A. Skar 
biński, J. Mioducki, J. Jędrasiak a w r. 1908 J. Krysztafkiewicz. So
k6ł Polski No. 6 liczy obecnie 140 druh6w i uczniów. Przy Sokole ist
nieje oddział Sokolic założony w r. 1905 przez panny Seltman, Żab
czyńską i Zientowską, któr.v obecnie liczy 60 członkiń,(ćwiczących 30) 
raz U(ezennic 15. Z1rząd Sokolic No. 6 nar. 1908 składa się: L. Żab-
czyńska prezesk1, L. Piasecka wiceprezeska, Wł. Janczak, sekr. fin. 
M. Ulińska sekr. prot. 

Sok6ł Polski No. 6 należy do Związku Sokołów Polskich w Sta
nach Zjednoczonych jako gniazdo szóste, czyli jedno z najstarszych o-
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raz do Zwi9!zlrn Nar. Pol. do kt6rego wstą,pił przed dwoma laty jako 
grupa 773 a także do gminy Polskiej w Buffalo doką,d wysyła na po
siedzenia swego delegata. Opr6cz ćwiczeń gimnastycznych Sokoli 1 So 
kolice urzą,dzają, od czasu do czasu przedstawienia amatorskie, bale, od 
czyty naukowe, biorą, udział we ":szelkich obchodach i rocznych na
rodowych zjazdach okręgowych oraz zlotach Sokolich. Ćwiczenia gim
nastyczne Sokoł6w odbywają, się w każdy wtorek i pią,tek zaś Sokolic 
w każdą, środę pod przewodnictwem naczelnika Wł. Gramzy. Posie
dzenia mięsięczne odbywają, się w drugi poniedziałek każdego miesią,
ca. Zarzą,d Sokoł6w na r. 1908 składa się z następują,cych druh6w: J .. 
Krysztafkiewicz prezes E. Banasik wiceprezes, Fr S. Barć sekr. fin .. 
J6zef Boroń sekr. prot. A. Skarbiński kasyer, Wł. Gramza naczelnik,. 
Wincenty Smołczyński delegat do Gminy Polskiej. Dyrektoryum skła
da się z 11 członk6w tj, zarzą,du i 5 członk6w wydziału. Opr6cz zarzą,
du wskład dyrektoryum wchodzą, druhowie: A. Raszeja,Witczak, Jan-. 
kowski, Woźniak, Mioducki. 

Poza dyrektoryum dla dobra sprawy Sokolej pracują, r6żne komi
sye mianowane przez prezesa, kt6re dokładają, cegiełki do wielkiego 
zadania, jakie ma Sokolstwo polskie przed sobą,. 

Przyjaci6łmi Sokoł6w są, poważni kapłani i obywatelet jak ks. ks. 
Swinarski, W6jcik, Fudziński. Fimowicz oraz obywatele - Schrei
be:r i inni, kt6rzy posyłają, ofia;y w postaci ksią,żek i datk6w pienięż
nych; f:fo b~dowy' Sokolni przyłą,czyło się około 300 obywateli - dat
kami a towarzystwo ma ich imiona w książkach i w pamięci. 

:!,. 
To~arzystwo Spiewu Kalina. 

Zało.źo~e 1 marca 1901 r, przez grono r,ań a to: Patrzykowską, Do
rasewfGz·; Nowak, U, Johnson, Wonchnicką,, Nowakowską, itd.,~ w ce 
lu pracy nad rozbudzeQiem ducha narodowego w szlachetnych sercach .. 
dziewic polskich. w· r. 1902 weszły do za.rzą,du panie: J. Jankowska, 
J. Nowak, S. Rozwadowska i A. Leppert. Od roku 1901 była ustawi
czna praca w kierunku pielęgnowania mowy i pieśni polskiej, zwycza
j6w i obyczaj6w przez urzą,dzanie koncert6w, kontest6w, przedstawień 
operetkowych oraz występy przy obchodach narodowych. Towarzy-• 
stwo liczy członkiń 50, kt6re opłacają, 25c. miesięcznie. Stan kasy wy-· 
nosi 525 dol. W dniu 3 lutego 1908 Ódbyła się instalacya Kalin, kt6r~ 
wstą,piły jako grupa 906 ~o Zwią,zku Nar. Pol. orazwręczeniedyplomu 
honorowego cenzorowi p. A. Schreiber. Dzięki usilnej pracy prezeso
wej p. Jadwigi Jankowskiej i dyrygenta p. Leona Olszewskiego, Tow., 
Kalina jest dzis poważnf! drużyną, śpiewaczą,. Zarząd na rok 1908 two
rz!J:: Jadwiga Jankowska prez. T. Kruzel wice-prez, L Szelą,żkiewicz 
sekr. prot. (1265 Broadway), M Mach sekr. fin., l\f. Burzyńska ka
syerka, Z. Jędrzejewska, bibliotekarka, O.Jędrzejewska i A. Groszew
ska op' kasy, K. Kruzel marszał., T. Krilzel i L. Szelą,żkiewicz - de-
legatki do Gminy Polskiej. • · 
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Pani Jadwiga Jankowska, prezesowa „Kalin". 

Bog·u1nil Łaszewski 
Ob. Łaszewski pochodzi z rodzi 

ny szlacheckiej; rodzice jego posiada 
li dobra ziemskie w · D!lbrowie pod 
Gdańskiem. Do 17 roku życia uczę
szczał do gimnazyum w Pelplinie, 
·pozostając pod opiek~ swego krew
nego biskupa 1farwicza, poczem roz
poczflł praktykę gospodarską. Licząc 

181atruszyłw drogędoAmerykii tu 
przez 7 lat borykał się z losem, pra
cując ciężko przy różnych zajęciach. 
Otrzymawszy papiery obywatelskie, 
wst~pil do policyi i dosłużJ,} się sto-

pnia sierżanta; następnie przeniósł 
się do policyi tajnej jako detektyw i 
w tym kierunku doszedł do rangi 

. sierżanta detektywów. Karyera ob. 
Łaszewskiego nie zakończy się na 
tern stanowisku, gdyż należy on do najbardziej energicznych i po
mysłowych detektywów. 
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Leon O !szewski. 

Leon Olszewski urodzony w Wiel. Ks. Poznańskiem. Aby uni
knąć służby wojskowej przybył do Amer,yki w r. 1892. Rok ba",'.ił w 
Nowym Yorku. Udzielał lekcyi muiyki, był dyrygentem Tow. Spie
wu Harmonia, oraz pracował jakiś czas w wychodzącym pod6wczas 
dzienniku Kuryerze Nowoyorskim i Brookl.vńskim. W r. 1893 objął 
posadę nauczyciela i organisty w Blossburgu, Pa. W r. 1895 objął 
posadę nauczyciela i organisty w par. św. Wojciecha w Buffalo, zaś 
po 15 miesiącach posadę w par. Przemienienia Pańskiego. Założył 
Tow. Śpiewackie „Polskie Koło Śpiewackie'', dał inicyatywę do zało
żenia Tow. Śpiewu .,Kaliny" itd. B,ył dyrygentem Związku Śpiewa
k6w, redaktorem ,.Hi-irmonji,' i prezesem Zwią~ ku Śpiewak6w,a obec
nie jest redaktorem działu Spiewackiego w „Zgodzie". 
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Polskie Koło Spiewackie. 
Inic.vatorami założenia Towarz,rstwa Polskiego Koła Śpiewackie

go, byli ó~,v;watele: Leon Ol~zewski, Jan,M. Chrzanowski, Fr. A. Fi
gler, Antoni Skarbiński, Jan Nowak; Stan. Bergner, Winc. Malecki, 
Jacenty Mnich, Hil. Krauze, A. i J. Żydowicze, Karol Zawadzki, B. 
Sipowicz, Jg. Jędrasiak, K. Rutkowski, W. Michalski, K. Bergner, 
W. Karaśkiewicz, St. E.Mrugowski, A. Pawłowski i t.d. kt6rzy za po 
średnictwem „EchB'' zwołali pierwsze posiedzenie dnia 29 sierpnia 
1897 r. do h·lli Kościuszko, na kt6re zgłosiło się 28 członk6w, mah
cych chęć wstąpić do tegoż. Na pierwszem posiedzeniu przewodniczył 

ob. Antoni Skarbiń~ki, sekretarzował Krau,ie. Drugie ·posiedzenie od
było się dnia 5 września 1897, na kt6rem 'obrano następujący zarząd 

Jan Chrzanowski prezes, Piotr Piotrowski.:.. wice-prezes, Wł. N owak 
sekr. prot. St. Bergner sekr. fm., kasye;·<skarbiński, H. Mnich bi
bliot ,.,.M~.9P Olszewski dyrygent. W dniu 5 września 1907 r. minęło 10 
lat ot'zalożenia Koła, kt6re w czasie tym przechodziło r6żne kolęje, a 
dziś dzięki enel'gii zarząd6w i czlonk6w liczy przeszło 100 członk6w, o
raz posiada pokaźny majątek tak w kasie jak i w inweatarzu: umeblo
waniu, nutach, obrazach,fortepianie,premiach i innych przyborach. 

Pol. K. tip. od kilku lat stale się powiększa przez napływ miłośni
k6w pieśni polskiej i dziś należy do najpoważniejszych drużyn śpiewa
czych bior!!C udział nietylko w życiu miejscowej osady, ale także wy
stępując z popisami i koncertami tak na wszelkich narodowych obcho
dach i uroczystościach jak i na koncertach zjazdowych i kontt>stach, 
Na Zjazdach Związku ~piewak6w Polskich w Detroit, Buffalo, Chica
go, Milwaukee, New Yorku i Clevelanl - brało in gremio udziałi uzy~ 
skało w kontestach kilka premij wędrujących w postaci liry rzeźbio
nej, liry h tftowŁtnej i puhara, ornz zyskało na własność rqg obfitości 
jako premię od nowojorskiej Harmonii. W Polskiem Kole Śpiewa
ckiem dotąd prezesowali ob. Jan M: Chrzanowski przez 5 lat, Boi. Ra
bierzyński przez 1 rok, Karol Z·1wadzki 1 rok, Hilary Krauze 1 rok, 
Jan Kropcz.vński 2 lata. Obecny zarząd na rok 1908 składa się: 

.Tan M. Chrzanowski prezes, Stanisław Jędrzejewski wice-prezes, 
J. Jargosz sekretarz prot., Konst. Rozwadowski sekretarz fin., Wil
helm G6rny kasyer (9-ty rok), Kowalewski bibliotekarz, Wacław Hi
kiert, Edw, Partyka, i Bol. Kuberacki rewizorzy kasy, E:nilio Blaże
vicz dyrygent. Winc. ZawŁtdzki zastępcłt. 

Tow. Sokół Polski im. Tad. Kościuszki 
Nr. 58 w Buffalo, N.Y, 

Było to w dniu 7 lutego 1905, gdy grono polskiej młodzieży wycho-
. wanej na amerykańskiej ziemi zebrało się u pp. Schunke i na wniosek 
Daniela Schunke z~łożyło towarzystwo pod nazwą „Sok6ł Polski im. · 
Tadeusza Kościuszki." Że gniazdo Nr. 58 gorąco zabrało się do pracy, 
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0 tern świadczy, iż na zlocie okręgu III odbytym w Rochester N. Y. 
w dniach 2 - 3 i 4 września 1906 r., zdobyło dyplom okręgowy, srebr
ny puhar i trzy małe dyplomy, zaś na zlocie okręgu III w Niagara 
Falls N. Y, odbytym w dniach 2 i 3 września 1907. r, zdobyło dyplom 
okręgowy, srebrny puhar, złoty medal i pięć małych dyplomów. 

Do Związku Sokołów Pol'lkich, Tow. Sokół Polski im, Tadeusza Ko
ściuszki zostało przyjęte w dniu 10 grudnia 1905 jako gniazdo Nr. 58, 
zaś do Związku Nar. Pol. zostało przyjęte w dniu 15 listopada 1907-

jalio grupa 903. Oprócz tego gniazdo Nr. 58 należy do Stowarzyszenia 
Domu Polskiego. Majątek gniazda składa się z pięknego sztandaru, 

przyrzą,dów gimnastycznych, mundurów, oraz z kapitału, którego 
część ulokowaną, jest w akcyach Polskiej Spółki Akcyjnej w Buffalo 
Przy gnieździe Nr. 58 istnieje oddział Sokolic pod tą, samą, nazwą, -
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zorganizowany w dniu 1 stycznia 1906 i liczy także sporą, gromad',ę 
członkiń uprawiają,cych wolne ćwiczenia gimnastyczne. 

Pierwszymi założycielami gniazda b;yli: J. Gruszewski, T. J. Pu
chalski, D. B. Schunke, J. Dux, J, S. Jankowski, J. M. Frost, F. 
Schunke, F. Szubert, E. Czerniak„ L; Kasprzyk, F. Daniołowski, F. 
:Buczyńs,d, .F; Bukowski, W. Pech i F. Jankowski. Prezesi. Julian 
Groszewski rok 1905, T. J; Puchalski rok 1906 i 1907, A. Nussal 
rok 1908. 

Towarzystwo Krawców Polskich. 
\Ve wszystkich osadach polskich w początkowych i średnich la

tach rozwoju, krawcy jako najinteligentniejsza gałąź rękodzielnictwa 
zwykle najsilniejszy wywierali wpływ na ogół. To samo było i w Buf
falo, gdzie w r. 1891 29 stycznia założono pierwsze Towarzystwo 
Krawców Polskich, ale dopiero w czerwcu 1892 roku zreorganizowa
no je na grupę Związku Nar. Pol. Pierwszymi członkami a zatem za
łożycielami Towarzystwa Krawców byli: F. Jędrzejewski, A. Radec
ki, Ant. Jędrzejewski, K. Nowakowski, K. Rutkowski, St. Pacholski, 
Piotr Schultz, J. Wiśniewski, K. Jańczak i M. Stachowiak. 

Pierwszy zarząd tworzyli: A. Radecki prezes, F. Jędrzejewski 
sekretarz finan. i prot., K. J ańczak kasyer. 

Pod kierunkiem energicznych i zdolnych zarządów Towarzystwo 
rozwijało się bardzo dobrze i wkrótce stanęło na czele Towarzystw 
buffaloskich. Nie było ważniejszej sprawy,. której by Tow. Krawców 
Polskich nie przewodniczyło, a bale i zabawy urządzane przez Kraw
ców cieszyły się stałem powodzeniem. 

Jednakowoż i Krawcy przejść musieli próby ciężkie, które grozi
ły im rozbiciem.Powodem jak zwykle sprawy osobiste, które dopro
wadziły do nieporozumień w łonie Towarzystwa, a co zatem idzie do 
wystąpienia 9 członków. Dla nielicznego podówczas Towarzystwa za
wodowego był to cios dosyć ciężki, jednakowoż przetrwano najtrud-

. niejsze chwile i ci, którzy wystąpili, sami się później zgłosili na człon
ków. Dzisiaj Towarzystwo jest silnym zespołem narodowym o 32 
członkach z kobietami przeszło 50. Po latach tryumfu Towarzystwo 
Krawców mniej stara się o przodownictwo w życiu osady, a więcej o 
zabezpieczenie nie tylko bytu samego Towarzystwa, ale i pomocy dla 
poszczególnych członków w razie potrzeby. Celem Towarzystwa od 
początku założenia było wsparcie w razie choroby członka, wzajemne 
pouczanie się w fachu krawieckim, budzenie i utrzymywanie ducha 
narodowego i pomoc wzajemna w wyszukaniu pracy. Do Krawców 
należeć może tylko zawodowy krawiec, narodowości polskiej, ruskiej, 
lub litewskiej. Wstępne $5.00, opłata miesięczna 25c. Tygodniowe 
wsparcie w chorobie wynosi $5.00. 

Dotychczas wypłaciło Tow. Krawców wsparcia w chorobie około 
$rooo. Prócz tego Towarzyst~o popiera szkoły, płaci stały podatek na 
~1karb Rappersvylski, opodatkowało się na Dom Polski w Buffalo 
i.t.d. Ma sztandar za $75.00 a w kasie kilkaset dolarów. 

Ostatnie zarządy tworzyli; rok 1907: Ig. Kotlarski prezes, K. No
wakowski wiceprezes, Than sekretarz fin. i prot:, W. Malecki kasyer. 
Rok 1908: J. Hibsch prezes, K. Nowakowski wiceprezes, S. Mrugow

ski sekretarz fin. i prot. W. Malec ki kasy er rok 11 z rzędu. 
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Bolesław Rabierzyński. 

Urodził się w Poznaniu 14 stycznia 
1867 r, - ,Jako 16 letni młodzieniec przy
był z rodzicami do Nowego Yorku i poma 
gał im w interesie krawieckim. W r: 1888 
ożenił się z Katarz,yną z Byczyńskich i po 
roku wraz z żoną, i maleńką córeczką Zo
fią przeniósł się do Buffalo, gdzie jako za
wodowy krawiec kostumerski założył war
sztat pod No. '752 Broadway - poświęca
jąc cały wolny od zajęcia czas sprawom na
rodowyrn. -Jako taki należał do założycie 

li Sokoła No. VI, Polskiego Koła Śpiewackiego, Polek Wanda, Do
mu Polskiego a żona jego jest od '7 lat prezesową Tow.Polek Wanda. O 
prócz tego jako delegat pracował na sejmach związkowych -- był ui
bliotekarzem w Czytelni Polskiej itd. jednem słowem jest pracowitym 
szermierzem na polu narodowem. 

Parafia Bożego Ciała założona 1898 r. 

00. ]franciszkanie z generałem na czele. 
Przew. Ó. Jacek Fudziński, O. M. O., prowincyał 00. Franci

szkanów i założyciel parafii Bożego Ciała, urodził się w Poz'1a:uskiem 
1855 r. Studyaodb.vł w Poznaniu, wyświęcony w Lowanium 187'7 r. 
do Ameryki przybył r. 18'79.Przez kilka lat pełnił we Włoszech fun
kcye penitencyaryusza. Jest to kapłan poważny, światły i nadzwy
czaj energiczny. W r. 1907 00. Franciszkanie pobudowali 3 piętrowy 
murowany klasztor dla Sióstr Franciszkanek przy Clark ul., oraz roz
poczęli budow~ z czerwonego kamienia wspaniałego kościołą Bożego 
Ciała kosztem $150,000, który znajduje się już pod dachem. 
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.Antoni Ka1naitis. 
Ur. w Syntowtach w irnh. Su

walskiej w Kr6lestwie Polskiem · 
1875 r., studya odb~rwal we ,v1a
dysławowie, p6źniej w wewerskiem 
seminar.vmn, mając zamiar zostać 
nauczycielem. ,Jednakowoż los~' 
zrządziły inaczej i po dw6ch latach 
pobytu jako organista w wielkiej 
parafii Udryja, wyjechał w roku 
1895 do Ameryki, osiedlając się 

najpierw w Philadelphii, p6źniej 

w Mount Carmel Pa., zajmując tam 
posadę organisty, następnie po ro
ku przeni6sł się do Wilkes - Barre 
ra-, a czas dłuższy przepędził w 
Blossburg Pa. Stąd wyjechał p. 
Kamaitis do Syracuse N. Y, a prze
bywszy tam jeden rok, objął posa, 
dę organisty przy wielkiej parafii Bożego Ciała O. O. Francis~kan6w 
w Buffalo, gdzie już puebywa od lat 6 z g6rą. 
Młodzieniec energiczny postanowił w wolnych chwilach od swych o

bowiązkowych zajęć, utworz,yć sobie jakie poboczne źr6dlo dochodu. 
Znając się na obrotach realnościowych otworzył biuro re:.lne, 
sprzedaje domy, loty i farmy, kupuje lub zamienia. a pr6cz teg·o prze
syła pieniądze do starego kraju, w~ rabia wszelkie pełnomocnietwa, 
akty prawne'i t. p. jest bowiem także notaryuszem publicznym. 

Lubiany w panifii dla kt6rej pracuje, musiał sobie zatem zdobyć i 
powo:lzenie, tern bardziej, że interes prowadzi rzetelnie i uczciwie. Nie 
dawno temu p. Kamaitis zabrał się do dzieła, a dzisiaj cieszy się już 
poważną liczbą klienteli. 

Franciszek S. Barć. 
Urodził się w r. 1883 w Czud<'u w Galicyi. 

Do gimnazyum uczęszczał w Rzeszowie. W 
r. 1903 wraz z rodzicami wyemigrował do A
meryki i osiadł w Buffalo. W r. 1904 poje
chał do Seminaryum Polskiego w Detroit, 
gdzie ukończył dwuletni kurs filozoficzny. 
Dnia 9 marca r. 1907 zaangażowany do pra
cy przy nowym dzienniku Polaku Amery
kańskim, pracuje przy tymże do dnia dzi
siejszego jako redaktor kroniki. Bierze żywy 
udział w życiu narodowem, należy do Gnia
zda Sok6ł Polski Nr. VI, kt6rego jest sekre
tarzem, oraz jest członkiem trupy teatralnej 
pod nazwą Teatr Polski. 
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Chór Parafialny Bożego Ciała. 



Pani Katarzyna Rodkiewicz, żona ogólnie znanego obywatela 
Edmunda Rodkiewicza. [patrz str. 151] 

Pani Rozalia Ruszkiewicz. żona ogólnie znanego obywatela 
Franciszka Ruszkiewicza. (Patrz strona 97) 
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Interes ob. Fr. Ruszkiewicza, 1301-1303 Broadway. 

Stanisław B. Murawski. 
Urodzony 24 sierpnia 1878 r. w 

Peplinie w Prusach Zachodnich. Z 
rod;,.icami wyemigrował do Ame
ryki i uczęszczał w Buffalo N. Y. 
do szkoły parafialnej św. Stanisła
wa B. ::\1. poczem wyuczył się sztu 
ki Guttenberga i pracuje w tym 
zawodzie od 16 lat przy Polaku w 
Ameryce. VV pracy na polu naro
-:_!.owem bierze żywy : udział. Był 

jednym z założycieli Kółka Drama
tycznego im. A Mickiewicza, Tow. 
Lutnia, Stowarzyszenia grun
towego Polonia Land Ass., Tow. 
św. Bernarda Nr. 107 Unii Pol
skiej w Ameryce i unii drukar
skiej Typographical Union Nr,517 
- oraz pracował przy Nowym 

Wieku i kl'ótki czas przy Albumie. Ożeniony 8 października 
1902 z Maryą, z domu Osalkowskę, dochował się dwóch córek, z 
których starsza umarła. 

Edmund Dutkiewicz 
wykonuje świetne fotografie ślubne i wizytowe różnych rozmiarów w 
galeryi pod firmę Zabawski's Studio Broadway - nar; Lornban;l ul. 
Buffalo, N. Y. 

514 



Józef Grochowski. 
Najstarszym zawodowcem i przedsiębiorcą malarskim w osadzie buf

falosk1ej jest ob. Józef Grochowski, znany szeroko i poważany og6l
nie. Urodził się w Schotnikach, powiat Suchaczów, gubernia warszaw
ska w Królestwie Polskiem, roku 1868. Po ukończeniu. szkół obowiąz
kowych rozpoczął uczyć się malarstwa kształcąc się w tym zawodzie u 
pienvszorzędnych przedsiębiorców i specyalistów w większych mia
stach Królestwa. 

Ob. Józef Grochowski z rodziną. 

Gdy w roku 1885 rodzice ob. Grochowskiego wyjechali do Ameryki, 
p. Grochowski udał się z nimi, gdyż był pełen zaufania w swoje siły i 
zdolności· Należycie wyszkolony w swym zawodzie nie obawiał się 
przeciwności jakie go czekać mogły i był pewny, że nietylko on sani 
znajdzie pracę ale z niej i rodzicom w razie potrzeby dopomoże. Z ro
dzicami ob. Grochowski osiadł w Buffalo, gdzie pocz{!tkowo pracował 
w zakładach budowy wozów kolejowych jako malarz, później przerzu
cając się z miejsca na miejsce po pierwszorzędnych zakładach amery-
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kańskich, rozpoczął interes na siebie, gdyż doskonale się już zaznaJo
mil z tutejszemi wymaganiami. 

Założenie na własną rękę interesu natychmiast pozwoliło ob. Gro
chowskiemu wyrobić sobie wpływ i poważanie, tem bardziej, że pra
cował wytrwale, że przyjęte zamówienia na robotę malarską i inne 
kontraktowe roboty wypełniał sumiennie i dobrze. Dlatego też rosło 
zaufanie do niego i dzisiaj ob. Grocbowski ma piękny interes WFObio
ny należ.vcie. Pracuje u niego stale 12 malarzy i to jeszcze z robot~ 
często nie można nadążyć. Od 18 lat prowadzony zakład ma już wy
robione uznanie. 

Ożeniony w roku 1890 z Anną z domu Zakrzewską pochodzącą z 
Prus zachodnich, dochował się ob. Grochowski dwóch córek -wład.r
slawy i Rozalii i jednego syna Alojzego. 

Z organizacyi polskich ob. Grochowski jest członkiem Związku 

Nar. Polskiego, należąc do Tow. Czytelnia. Mieszka w swym własnym 
domu przy ul. S.vcamore pod Nr. 1089. 

lllarcin J. Brzykcy. 
Cichym a w za wodzie swym wszechstronnie uzdolnion_y m pracowni 

kiem drukarskim tj. zecerem i formanerr,-jest ob. MarcinJ. Brzykcy 
pracujący w tym zawcdzie od 2a1 ani a mlcd( ~ci a to przy „Polaku w 
Ameryce", przez Hi lat a przy .,PolakuAmerylrnńskim" od 20 marca 
1907 r. Ob. Marcin J. Brzykcy urodził się w Ustaszewie W. Ks.Pozn. 

Ob. Marcin J. Brzykcy z rodziną. 

w r. 1870 i do Buffalo przybył wraz z rodzic a mi w r. lt72- gdzie się 
wychował, ukończył szkoły i WJ' ksztakił w sw _ym fachu. - Ożenio
ny w r. 1894 z Emilią z Nowaków cór 1 ą K a1 ola, dcc he w al się 5 dzie
ci: - Z organizacyj polskich należy co Unii Pohkiej, No. 4 Tow. Sy
nowie Królowy Polski i do chóru parafialnego św- Stanisława. 



Karol J. Urban. 
U rodzony w Jodłowe.i p. 

Pilzno w Galicyi, w r. 1877, 
przybył do Ameryki w 1891 
r. wprost do Pittsburga,gdzie 
przy Gazecie Pittsburskiej 
w,vuczył się drukarstwa. Na
stępnie pracował w r6żnych 
drukarniach w Chicago. W 
r, 189'7 przybył do Buffalo, 
i znalazł zajęcie przy„Polaku 
w Ameryce", p6żniej przy 
,,Echu" sk!!d został zaanga
żowany na redaktora przy 
,,Przeglądzie" w Nanticoke. 
Po powrocie do „Buffalo, pra 
cował przy „Gazecie Buffa
loskiej", d'alej przy „Polaku 
w Ameryce", wreszcie 19 go 

· marca 190'7 otrz;rmał zajęcie przy .,Polaku Amerykańskim'' gdzie do 
obecnej chwili pozostaje pracując w każdej gałęzi rob6t drukarskich 
oraz jako operator na „Linotype". W roku 1903 ożenił się z Leoka 
dyą, Gruchała, z kt6rą, 'dochował się synka Henryka. Ob. Karol J. Ur
ban bierze żywy udział w życiu narodowem należąc do Unii Pol
skiej gdzie w gł6wnym ~.arządzie administracyjnym sprawował go· 
dność rewizora kasy,oraz dał się poznać jako dzielny delegat sejmowy. 

B. Michalski. 
Znany szerzej jako 

właściciel biura · grun 
towego No. 90 Wal
den ave. Rzutny i 
przedsiębiorczy w in
teresie, kt6ry rozwi
ną,} znakomicie. Ur. 
21 kwietnia 1872 w 
Zabartowie- w Wiel. 
Ks. Poznań. przybył 
do Ameryki jako or
gani.s.t~ najpierw do 
Pfttsffiirga, następnie 
do Poniatowski Wis. 
gdzie założył tow.św. 
J 6zefa wreszcie do 
Buffalo. Tutaj był or 
ganistą, · przy parafii 
św. Wojciecha ostat
nio przeni6sł się do 
W est Seneca. Jest no
taryuszem publicz
nym, wyrabia pożycz 
ki, sprzedaje domy, 

· loty asekuruje od o
gnia. 
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Michał Szczublewski. 
U rodzony w Bygdoszczy w Wiel. Ks. Poznańskiem, roku 1878, do 

Ameryki przybył w roku 1888 wraz z rodzicami, osiedlając się w Buf
falo. Jako młodzieniec uczył się malarstwa pracując tak w firmach pol 
skich jak i amerykańskich, a w lat 10 założ_yłprzedsiębiorstwo malowa
nia i tapetowania dom6w na własną rękę. Dzisiaj ob Szczublewski jest 
znanym na Polsce tak ze swej dobrej roboty jak i taniości, dlatego też 
interes jego się zwiększa a w porze letniej zatrudnia nieraz do 20 lu-

::\Iichal Szczublewski. :Marta Szczublewska. 

dzi. W Buffalo lubią go, gdyż umie zawsze z ludźmi obejść się w ten 
spos6b, że zyskuje ich przyjaźń. 

Ożeniony w r. 1899 z Martą z domu Kriger, dochował się trzech 
syn6w. Gospodarna jego żona dopomaga swą zapobiegliwością dzielnie 
swemu mężowi. Ob. Szczublewski jest członkiem Unii Polskiej w A
meryce, należąc do Tow. św. Michała Archanioła Nr.15, a także na
leży do Tow- św. Wojciecha w parafii św. Stanisława. 

Henryk Getz~ 
Z dolnym i upr.wjmym kupcem jest ob. Henryk Getz urodzony w 

Goleszowie powiat ::VIielec, w Galicyi, w r. 187 4: z rodzic6w Henryka i 
Katarzyny-z Waltz6w Getz6w. PoczQ:tkowe szkoły odbył w miejscu ro 
dzinnem poczem dopomagał rodzicom przy gospodarstwie wiejskiem. 
W r. 1887 przybył do Ameryki i pracował ciężko w różnych zawo
dach a z zaoszczędzonego grosza założył najsamprzód grosernię a po
tem salon i zakupił dom pod No. 71 Lombard ul. Ożeniony z Zofią z 
domu Stachura, doczekał się pięciorga dzieci. 

Zorganizacyj polskich należy do Unii Polskiej, gdzie był kasye
rem tow. Matki Bo,-,kiej Nieustającej Pomocy No. 27. 

J akób Barczykowski. 
poleca sw6j zakład fr~zyerski pod Nr. 275 Lovejoy w Buffalo, Ń. Y 
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.Antoni Edw„ r_robolski. 
Jednym z dzielnych ob. młod

szych, biorących czynny udział 
nie tylko w życiu narodowem, ale 
i "\" życiu, utrzymania sportu po
śród polskiej młodzieży, aby ta 
mogla stawać w zawody o palmę 
zwycięstwa z innonarodowcami, 
jest ob. An-toni E. Tobolski, za
rządca polskiego klubu graczy w 
piłkę p· t.: ,,Polscy Narodowi" 
(Polish Nationals) mającego swą 
kwaterę w iokalu ob. Tobolskiego 
pod nr. 282 Lovejoy ul, nar. Gib
son. Ob. Tobolski urodził się w 
r. 1884 w Buffalo, N. Y. z rodzi
ców Michała i matki Maryi z 
Grześkowiaków, którzy przed 33 
laty z Poznańskiego wyemigrowali 
do Amer.v ki i osiedli na stale w 

Buffalo. Po ukończeniuszkoły św. 
Stanisława i szkoły publicznej na 
Sears ul. nr. 57 ob. Tobolski od
dał się pracy fizycznej i zaoszczę

dzi wszy trochę grosza, ożenił się z Agnieszką E. Ruszaj w r. 1905, 
poczem w maju 1907 r. założył interes detaliczny sprzedaży napojów, 
który do dziś dnia z powodzeniem prowadzi pod nr. 282 Lovejoy ul. 
nar. Gibson ul. Z polskich organizacyj ob. Tobolski należy do Zjedno
czenia P. R. K. nr. 268 Tow. św. Antoniego. Państwo Tobolscy 
dochowali się córki Emilii. 

W„ J. Gołębiewski. 
Jedynym polakiem w Buffalo, 

który zajm~je posadę nad-inspekto
ra kolejowego linii D. L. & W. R. 
R., jest ob. Walenty J. Gołębiew
ski, urodzony w miejscowości Śro
da w Wiel. Księstwie Poznań
skiem w r. 1872 z rodziców Jana i 
Anny z Ławniczaków Gołębiew
skich, którzy w r. 1906 obchodzili 
złote wesele. W r. 1881 przybył 
do Ameryki wraz z rodzicami, o
siadając w Buffalo, gdzie ukoń
czył szkoły i poświęcił się pracy 
przy kolejach, gdzie też doszedł po 
17 latach pracy do poważnego sta
nowiska. Pod jego kontrolą jest 
linia kolejowa na przestrzeni 
Buffalo Elmira. Ożeniony 

w r. 1895 z Cecylią z domu Tobolską, jest członkiem Tow. św. Woj
ciecha, a tak_że klubu sportowego „Polish Nationals," gdzie jest pre
zesem. 
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Klub graczy w piłkę „Polscy Narodowi"', 

Andrzej Napieralski„ 
U rodził się dnia 25 listopada 1873 r., w miejscowości Kryrowo, po

wiat Sredzki w 'Wielkiem Księstwie Poznańskiem. Nauki początkowe 
przez 7 lat odbył w szkole niemieckiej w Zaniemyślu i jako niespełna 
13 letni chłopiec przybył do Buffalo N. Y. do stryja swego Andrzeja 
Napieralskiego i tu już rozpoczął pracę jaką m6gł wykon,ywać w mia-

. rę swoich sił. Pracował w różnych fabrykach przez lat pięć a mając 
zamiłowanie do ciesielstwa oddał się temu zawodowi z poświęceniem, 
a że był zdolnym i pracowitym, przeto potrafił sobie wyrobić znajo
mości w śród budowniczych i kontraktor6w. 
Ożeniony w r. 1896 z Oec.vlią, Katarzyną. dwojga imion z domu Ma. 

ruszewsk~- mając obowiązki :familijne, pracował tern więcej aby przyjść 
do własnego majątku i by najprędzej rozpocząć na własną. rękę kon
traktorst'Vo i co raz więcej zaznajomić się z pięknymi planami różnych 
budowli. W roku 1904 zakupił dom prz.v ulicy Ho::lley, Nr. 31 w 
Oheecktowadze w dzielnicy Doyle N. Y., gdzie stale mieszka. 

Ob. A, Napieralski należy do Zwią,zku Nar. Pol. grupa 703 Synowie 
Polski pod op. M. B. Częstochowskiej i do Unii Polskiej w Ameryce 
do Tow. św. J6zefata, Nr. 134. R6wnie.t należy do nowopowstalej pa. 
rafii polskiej w Oheecktowaga, gdzie w komitecie budowy kościoła i 
szkoły chlubnie pracował. 

Ob. Napieralski dochował się dzieci Cecylii, Balbiny, Edwarda i 
Władysława· Dodać należy, że ob. Napieralski zażywa powszechnie 
sławy jako zdolny i sumienny budowniczy kontraktor i ma piękną, 
przyszłość przed sobQ,. 
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Wawrzyn Maciejewski. 

Znanym obywatelem w Buffalo a wziętym piekarzem jest ob, W aw
rzyn Maciejewski, urodzony w Złotkowie, powiat Słupiecki, w Kró
lestwie Polskiem, roku 187 4, z ojca Michała i matki Maryanny z Ko
złowskich, pochoclzącej z Trzemeszna, Od młodych lat ob. Maciejew
ski pracował w zawodzie piekarskim, staraj~c się wydoskonalić w nim 
jak najlepiej, tern bardziej, że miał do tego zajęcia zamiłowanie i zdol
ności. W krótkim też czasie został ob. Maciejewski czeladnikiem, a 
później p:er1rszym czeladnikiem i jako taki pracował przez 6 miesięcy 
poczem wyjechał do Ameryki w r. 1891, osiedlając się w Buffalo, 
gdzie zaraz otrzymał pracę w piekarni ob. Karolewskiego przy Love
joy i przebył tam lat pięć bez przerw,y. 

Do Ameryki wyjechał ob. Maciejewski w tern przekonaniu, że doj
dzie tam do czegokolwiek. Był pracowity, znał się na zawodzie dosko
nale, był zdrów i silny, miał też nadzieję, że się wybije na wierzch 
a zapobiegliwością dojdzie do skromnego chociażby mająteczku. 

Przypuszczenie to nie zawiodło ob. Maciejewskiego. Przybywszy do 
Buffalo, nietylko, że natychmiast otrzymał pracę, ale odrazu za pierw
szą siłę i na tern miejscu przebył lat pięć dopóki nie otworżył piekar
ni na własną rękę podNr.45 Woltz Ave . 

. W czasie pracy u Karolewskiego, ob. Maciejew~ki potrafił wyrobić 
sobie wielką liczbę przyjaciół i znajomych, to też z chwilą otworzenia 
piekarni, odrazu zdobył sobie liczną klientelę, tak dalece, że nie mógł 
nadążyć z pieczywem, tak rozbierano szczególnie znany z dobroci 
chleb Maciejewskiego. Dlatego też interes szybko wzrastał i dzisiaj 
przedstawia się poważnie zatrudniając 12 osób. 

W roku 1894 ożenił się ob. Maciejewski z Stanisławą z domu Woź
niak, rodem z Buffalo, cói:ką Walentego i Franciszki i dot,ychczas do
cbowai się trzech synów Leona, Stefana i Wiktora i cl wóch córek A
dolf,y i Cecy Iii. 

Obywatelka Maciejewska, wzorowa gospodyni, pracowita i zapo

biegliwa przyczyniła się do rozwinięcia interesu. Dzisiaj piekarnia ob. 

Maciejewskiego należy do największych na Polsce a co· za tern idzie i 

mająteczek powoli wzrasta. 

Ob. Wawrzyn Maciejewski oprócz sprzedaży pieczywa w swoim 

interesie pod Nr. 45 Woltz Ave., rozwozi także pieczywo do polskich 
grocerni a że ma wielki odbyt, świadczy o tern choćby ta okoliczność 

iż cztery własne wozy ·utrzymuje w ruchu a tak saino dostarcza spo

rą ilość chleba na polską targowicę zwaną Broadway market. Oprócz 

tego ma żyłkę do hodowania pięknych koni dla domowego użytku. 
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Piekarnia ob. W. Maciejewskiego, 45 Woltz .Ave. 
w kt6rej pracują, następujący piekarze: Jan Jaśkiewicz, Andrzej Ma
ciejewski, Piotr Pijarski, Kazimierz Maciejewski, Michał Trzewiński, 
Ignacy Cybulski, Antoni Olejniczak, Leon J6zefiak i J6zef Pacek. 
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Ob. Wawrzyn Maciejewski z żoną. 

Piekarnia i dom mieszkalny ob. W. 1łlaciejewskiego, 4:5 W oltz ave. 
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__ .........,... ___ ..._, ____ ~--

Jan L. Mikuszewski 
Do grona wybitnych działaczy na niwie na

rodowej jako organizator i pracownik dla to
warzystw polskich a szczeg6lniej Unii Pol
skiej w Ameryce, należy ob. J. L. Mikuszew 
ski, urodzony w Galicyi, w powiecie jasiel
skim w r. 1870. Po wysłużenia w wojsku przy 
polnej artyleryi, wyruszył do .Ameryki i ja
ko zawodowy krawiec osiadł na stałe w Buf
falo, gdzie początkowo pracował w pierwszo
rzędnych zakładach krawieckich, poczem za
łożył na własną rękę warsztat krawiecki, kt6-
ry obecnie prowadzi. pod Nr. 521 Fillmore 

------ -- ...,..,_, -,"'"""" 

Ave. Z orgaizacyj polskich należy do Unii Polskiej Nr. 27, gdzie 
jest prezesem od 9 lat, dalej do Polskiego Stow. Wzajemnej Pomocy 
w chorobie, oraz do r6żnych innyc:;h pomniejszych. Ożeniony "<V r. 
1895 z Weroniką, Schulc, dochował się trzech syn6w i trzech c6rek. 

Tow. Naj. Panny Maryi Nieust. Pomocy 
Nr. 27 Unii Polskiej w Ameryce przy parafii św. Stanisława B. M. 

. w Buffalo N. Y. 
Do rzędu poważnych towarzystw unijnych mających na celu zjedno

czenie polak6w zamieszkałych w Buffalo N. Y. dla wsp6lnego działa
nia patryotycznego, dla dobra wszystkich polak6w i Ojczyzny, dalej w 
w celu niesienia sobie wzajewnej pomocy bratniej tak moralnej jak 
materyalnej, należy Tow. bratniej pomocy Najśw. Panny Maryi Nie
ustającej Pomocy istniejące w parafii św. Stanisława B. M. w Buffalo 
N. Y. jako Nr. 27 Unii Polskiej w Ameryce. Towarzystwo to zostało 
założone dnia 11 grudnia 1893 r. w hali szkolnej, parafii św. StaQisła

wa B. M. w Buffalo i opracowało konstytucyę w kt6rej między inne
mi w artykule II § 1 pod a, b, c, d, ei f czytamy, iż towarzystwo do 
celu swego zdąża: a) przez urządzanie zgromadzeń, przez wsp6lne pra
ktyki religijne, przez popieranie interes6w katolicko polskich,- b) 
przez gromadzenie fundusz6w w kasie towarzystwa dla wspierania 
członk6w w razie choroby i przez udzielanie im wsparcia tygodniowe
go po 4 dol., c)przez ubezpieczanie czlonk6w na· pośmiertne, w razie 
kalectwa lub starości w organizacyi Unii Polskiej w .Ameryce, d)przez 
udzielanie pożyczki z kasy Tow. na koszta pogrzebu, kt6re z pośmier 
tnego S:J: zwracane, e) przez udzielanie chrześcijańskiej pomocy braciom 
dotkniętym nadzwyczajnemi nieszczęściami oraz f.) przez branie udzia
łu w obchodach i rocznicach narodowych i sprawach podjet.vch dla do
bra Kościoła katolickiego, Ojczyzny i Polak6w i przez wzajemne pod
noszenie ducha patryotycznego wśr6d wszystkich członk6w. 

Na pierwszem posiedzeniu w driiu 11 grudnia 1893 było obecnych 25 
kandydat6w, kt6rzy zgłosili swe przystąpienie do nowo zorganizowa
nego towarzystwa---, złożyli$ 13.80 i tych członk6w uważać należy za 
'założycieli towarzystwa. Oto ich nazwiska; 
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Ćwikliński Michał, Cieszyński Józef, Fijak Adam, Fly"'ier Max 
Gąsielewski Franciszek, Hyrek Leon, Karpiński Franciszek.,, Kotera; 
Wojciech, Ledwonie Jan, Józef, Michał; Walenty lszy, W~lenty 2cri 
Ludwiszewski ,Jan, Oczkowski Jan, Pawlak Wojciech, Pyszklewi;z 
Ludwik, >Rygielski Stanisław, Skok Antoni, Sliwiński Józef, Snusz 
Marcin, S1vią,tkowski W., Trela Jówf, Podlewski Aleksander i Pa
wlak Jakób R. 

Na posiedzeniu w dni1 11 grudnia 1893 obrano zarząd tymczasowy, 
który urzędo .val przez miesiąc tj. do 11 stycznia 1894. W skład pierw
szego zarządu wchodzili: Koteras W ojeiech prezes, Podlewski Aleksan 
der vice-prezes, L3dwon Jan sekretarz, Oczkowski ,Jan kasyer, Skok 
Antoni odźwierny. 

W dniu 18 grudnia 1893, odbyło się drugie posiedzenie, na którem 
wstąpiło 30 nowych członków. Na dniu 28 grudnia 1893 r. zapisało się 
8 nowych członków; w dniu 11 stycznia 1894 roku zapisało się 5 no
wych członków, odczytano sprawozdanie podług którego stan kasy wy
nosił $ 77.30, oraz odbyły się wybory stałego zarządu na rok 1894, 
który obramo jak następuje: prezes Koteras Wojciech, wice-prezes 
Podlewski Aleksander, sekretarz Ledwon Jan, wice-sekr~tarz Pawlak 
Jakób R., kasyer Ocżkowski Jan, rewizorzy Wróblewski Jan, Paściak 
Stanisław, i Pyszklewicz Ludwik, forman Jaroszyński Jan, marsza
łek Myszkowski Leon, chorą;ży Pawlak Wojciech, odźwierny Skok 
Antoni. Od r. 1893 tj. od chwili założenia aż po dzień dzisiejszy była 
ustawiczna praca w Towarzystwie, które rozwijało się normalnie, zy
skiwało coraz to nowych członków i dobrze się gospodarowało, czego 
dowodem, że wypełniło każde zobowiązanie, zgromadziło grosz w ka
sie a prócz tego sprawiło piękną chorągiew, kupiło szafę do przecho
wywania swych insygniów i inwentarza, sprawiło kosztowną chorągiew 
kościelną, b.:lrlo marszałkowskie, szarfy itd. na co wydało z górą 300 
dol: W dniu 1 stycznia 1907 r Towarzystwo liczyło 246 cz,łonków oraz 
223 członkiń zabezpieczonych na pośmiertne w Unii Polskiej w Ame
ryce od 250 do 1000 dol., a prócz teg0 posia'.lało w kasie 1311 dol. 12 
et. na niezbędne potrzeby czwnków towarzystwa. 

Z1.rząd w roku 1907 tworzyli: Jan L. Mikust:ewski prezes, Antoni 
M::izur nice-prezes, Jakób R. Pawlak sekretarz, Jan Borowiak wice
sekretarz, Antoni Pomina kasyer, Władysław Żurek wice-kasyer, 
Stanisław Nowakowski i Stanisław Oc:halik opiekunowie kasy, Piotr 
Banaś m!lrszalek, Jakób Posłuszny podmarsza}ek 1., Wojciech Plezia 
podmarszalek 2., Robert Wilaszek chorąży dokrajowe.i chorągwi; Tomasz 
Wyrwa chorąży do chorągwi kościelnej, Stanisław Krupa podchorąży, 
Andrzej Łagowski podchorąży, Jan Lewandowski opiekun chorych, 
Piotr Czechor opiekun chorych i Piotr Grudka odźwierny. 

Zygmunt Piotrowski 
Utalentowanym nauczycielem gry na skrzypcach i fortepianie jest 

ob. Zygmunt Piotrowski, były uczeń Jarosława de Zielińskiego, za
mieszkały pod Nr. 27 Portage róg Gleenwood Ave w Buffalo, który 
udziela nauki gry, ciesząc się wzięciem wśród rodaków. 
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Aug·ust Stromski. 
Do grona najstarszych osadników polskich, gdy ogółem mieszkało 

w Buffalo, 20 rodzin i ani kościoła, ani szkoły polskiej tu nie było ~
należy ob. August Stromski rodem z Kartuz, dziś już 74 letni starzec, 
który wraz z żoną Józefą z Uhlenbergów, rod€m ze Starego Grabowo 
w r. 1872 przybył do Buffalo, czyli 6 miesięcy przed ks. Janem Pitas
sem i przez 36 lat należy do parafii św. Stanisława B. M. 

August Stromski. Józefina Stromska. 

Ob. August Stromski dochował się 7 dzieci, z których 5 umarło a 
dwoje żyje syn Jan i córka Berta, zamężna za ob. B. Dorasewiczem. 

Józef Kukliński. 
Pierwszym polskim plumberem na East Buffalo jest ob. Józef 

Kukliński zamieszkały pod Nr. 1209 Broadway (Telefon Frontier 
29791). Wykonuje on'wszelkie prace wchodzące w zakres plumbier 
stwa :.._ jak przeprowadza kanalizacye, zakłada rury wodociągowe, ga
zowe, światło, wanny, kąpielnie, pralnie i t. d., a wszystko w myśl 
wymogów i przepisów wydziału zdrowia. Rodacy popierajcie swojego. 

Walenty Uliński. 
Sumiennym a do tego uzdolnionym budowniczym i kontraktorem 

jest ob. Walenty Uliński, z zawodu stolarz, znany tutejszej polonii -
jako były generalny kasyer Unii Polskiej w Ameryce, oraz były 
klerk na Broadway targowicy. Ob. Uliński dla swego prawego cha
rakteru i uczciwości -zyskał sobie liczne grono przyjaciół i znajomych 
którzy mu budowę swych domów powierzają, jako najtalszemu kon
traktorowi. Polecamy go gorąco pamięci rodaków. Mieszka przy 
Liddel ul. na Kantowie w Buffalo N. Y. 
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Antoni Łukaszewicz. Strona 447 Jakób Such. Kasper Janczak. Strona 350 

Karol Kawa. 
Do cichych ale za to obrotnych byzuesist6w należy ob. Karol Kawa 

prowadzll,CY saluii pod Nr. 140.5 Broadway odr. 1902. 
Ob. Karol Kawa urodził się w miejscowości Turza pzd Bieczem po

wiat Gorlicki - z rodzłc6w J6zefa i Ewy z Laskowskich. Podzą,tkowe 
szkoły pobierał w miejscu rodzinnem, następnie poP1agał rodzicom 
przy gospodarstwie. W r. 1892, dnia 27 kwietni.a przybył do Ameryki 
osiedlajll,c się na stałe w Buffalo. Z począ,tku pracował ciężko po fa-

Karol Kawa z żoną. 
brykach, gdzie m6gł dostać pracę, Ożenił się w r. 1904 z J6zefą, z do
mu Zag6rskich z Tarnowa z Galicyj, z kt6rą dochował się c6reczki 
Maryanny. Nadmienić wypada, źe ob. Karol Kawa jest członĘiem U
nii Polskiej w Amerycę w Tow. św. Pawła Męczennika Nr. 65, przy 
parafii św. Jana Kantego, do kt6rej także należy. Interes ob. Kawy 
należy do lepszych interes6w i prowadzony jest wzorowo, to też cieszy 
się poparciem rodak6w. 



Pani Katarzyna Kuczkowska. 

Jan Kuczkowski, syn. Jakób Kuczkowski. 
[patrz str. 445] 
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U Ilia cieśli i stola1~zy. 
W naszem mieście Buffalo, istnieje od 2 czerwca 1905 r. unia Pol 

skich cieśli i stolarzy, kt6ra należy jako 1757 local [grupa] do wiel
kiej organizacyi „ The United Brotherhood of Carpenters and Joiners 
of America': Do pierwszego zarządu weszli: Teofil Gerlach prezes,To
masz Kaźmierczak wiceprezes, Feliks Jeliński sekr. prot. Antoni Ol
żyński sekr. fin. Izydor Waszewski kasyer, St. Gerlach konduktor. 
Józef Podbielniak i J6zef Cieślewicz trustyści, Wł. Łaczyński, Mar
cin Kaul, And. Tyburski, rewizorzy książek, J6zef Gronn odźwier
ny. 

Dzięki rzetelnej pracy i starań tak zarząd6w jak i członk6w, Unia 
wzrosła w czasie swego istnienia,do pokaźnej liczby i obecnie w dniu 
1 stycznia 1908 r. liczy 121 czlonk6w. 

Unia została założona w celu polepszenia bytu robotnika w walce 
z kapitałem i z należenia do niej członkowie odnoszą znaczne korzyści; 
dość wystarczy wspomnieć, że uniści pracują 8 godzin dziennie za lep 
szem wynagrodzeniem.Opr6cz tego Unia troszczy się o swoich czlon
k6w _wyszukując im pracę i ma pieczę o ich rodziny kt6rym wypłaca 

pośmiertne i tak: po p6łroku należenia 100 dol. po śmierci członka a 25 
dol. po śmierci żony, po roku i dalej 200 dol. po członku a. 50 dol. po 
jego żonie. - Wrazie kalectwa gdy członek jest niezdolny do pracy, 
to po p6łroku należenia do Unii otrzymuje 100 dol. wsparcia, po roku 
200 dol. po 2 latach 300 dol. po 3 latach lub dłużej 400 dol. Jest to naj 
wyższe wsparcie. Wstępne do Unii wynosi 15 dol. oraz 75c miesięcz
nie. O prz,yjęcie wnosi się aplikacyę. - Posiedzenia lokalu No. 1757 
odbywają się regularnie co tydzień w każdy piątek wieczorem w Do
mu Polskim. 

Unia ma swego własnego organizatora i agitatora oraz specyalną 
komisyę do badania pr6śb o nadzwyczajne wsparcia. 

Zarząd składał się z następujących czlonk6w w r. 1907: Andrzej 
Szymoniak prezes, Władysław Winiarski wiceprezes, Antoni Olżyński 
sekr. prot. Stanisław Gerlach sekr. finan. Feliks Zieliński k:asyer 
J6zef Podbielniak, Ignacy Zagrawski i Franciszek Żarek trustyści. 

Rewizorzy kasy: Kaz. Słomowicz, vVładyslaw Winiarski, Izydor 
Waszewski, konduktor Michał Siekierski, oddźwierny J6zef Gronn. 

Na rok 1908 zarząd składa się: Antoni Szymoniak prezes, Michał 
Nadolny wice prezes, St. Gerlach sekr. finan. Ant. Olżyński sekr. 
prot. Grzechowiak: kas.ver. 

Ob. Wincenty Zalikowski. 
Do rzędu ludzi, kt6rzy od małego dziecka borykali się,z przeciwno

ściami i w walce życia wyrobili w sobie energię, nieupadając nigdy na 
duchu i nie wątpiąc w swe siły,- należy ob. "\'Vincenty Zalikowski -
zamieszkały pod Nr. 64 :Srownell na Kantowie. 

Ob. Zalikowski urodził się w r. 1867 w pażdzierniku w zaborze 
pruskim. Ojciec jego Jan wyjechał najpierw sam do Ameryki, poczem 
sprowadził żonę Joannę i małego syna Wicusia - kt6ry gdy doszedł 
do lat 16tu, poszedł do ciężkiej pracy do fabryki. W r. 1887 ob. Win-
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centy Zalikowski ożenił się z )1aryanną, z Maślankowskich, której ro
dzice mieszkają na farmach w Conevango Valley i dochował się z nią 
dwóch synów i córeczki a to Anastazego, Franciszka i Anny. 

Ob. Zalikowski trudnił się także przez dłuższy czas agenturą, t. j. 
sprzedażą domów i pośrednictwem w transakcyach realnościowych - i 
w tym czasie wybudował sobie dorn pod Nr- 64 Brownell - obecnie 
zaś pracuje w fabryce wyrobów żelaznych, gdyż jest na tym punkcie 
uzdolnionym fachowcem. 

Parafia św. :Barbary w W est Seneca, N. Y. 

Wiei. ks. Andrzej Garstka. 

Założona w r.1903 kiedy było 200 rodzin. - Pierwszym proboszczem 
był ksiądz Potr Schultz, który zakupił loty za $11,500 i pobudował 
kościół i szkolę za $29,000. Po śmierci ks. Schultza, dnia 12 maja 
1906 objął parafię ks. Andrzej Garstka, który pobudował dom dla 
Sióstr Felicyanek kosztem $11,000. Parafia liczy 500 rodzin i 350 dzie
ci szkolnych. 
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J akób Pacanowski. 
Znanym nietylko w Bu:f~alo ale i w dalszej okolicy jest ob. jak6b Pa

canowski. U ~odzony .w Zabnie w Galicyi roku 1870, po ukończeniu 
szk6ł obowią,zkowych uczył się rzemiosł r6żnego rodzaju tak że jak 
przybył do Ameryki, m6gł pracować we wszelkich zawodach ~ie wyj
mują,c nawet gospodarstwa, które jeszcze w starym kraju wzorowo 
prowadził. To też znalazłszy się w Bu:f:falo roku 1890, natychmiast u
zyskał pracę i przez dłuższy czas się nią, zajmował, oszczędzajl!c gro
sza. Pobyt w Bu:f:falo naprowadzi~ ob. P:ican?wskiego na myśl, że 
dobrą, byłoby rzeczą, zbadać stosunki w okolicy, Jest bowiem ob. Pa CR 

nowski obrotny handlowiec i energiczny przedsiębiorca. Wyjechał te 
dy do Rochester, ską_,d po 4 latach powrócił do Buffalo, gdzie założył 

skład obuwia przy ul. William. Po dwu latal:h ob. Pacanowski zakupił 
realność. w W est Seneca, gdzie w tym czasie rzuciły się wszystkie zdol
ne i przedsiębiorcze jednostki. Na zakupionej realności pod Nr. 412 
Wasson ave, wzni6sł piękny budynek, gdzie założył wielką, grosernię 
a równocześnie zakład rzeźniczy, skład drzewa i węgli. Obrotny han
dlowiec a przytem uprzejmy i towarzyski, ob. Pacanowski zawsze u
miał zdobywać sobie klientelę, to też i na West Seneca szybko zdołał 
pozyskać danych odbiorców. Dzisiaj ob. Pacanowski jest poważnym 
kupcem, mają,cym wielkie wpływy i wzięcie. 

Nietylko jednak w interesie ob. Pacanowski rozwijał swe zdolności. 
Także jako organizator na polu społecznem pozostawił niezaprzeczone 
żasługi. Gdzie był, tam starał się skupiać współobywateli, a zwłaszcza 
brać rzemieślniczą,, I tak w Rochester był jednym z głównych założy
cieli Tow. Rzemieślników, w Binghampton Tow. Syn. Kr6l. Pol. 
Ożeniony w r. 1899 z Heleną, z domu Cichocką,, dochował si.~ ob. 

Pacanowski jednego syna Bolesława i jednej córki Heleny Eugenu, 
,.j 
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A.dain Korejsza 
• 

Różnych różnemi Bóg-prowadzi drogami i ani jednemu się nie śniło, 
co go w życiu czeka: pociecha czy smutek. Tak też i rzecz się miała z 
obywatelem Adamem Korejszą w West Seneca N. Y. prowadzącym 
pierwszorzędny salun przy ulicy Center Nr. 510 we własnym domu. 

Ob. Adam Korejsza z rodziną. 

Ob. A. Korejsza, urodził się 24 grudnia 1863 r. w osadzie Serguszki, 
pow. Augustów (miasto Augustów jest jednem z najstarszych miast 
gdzie najwyższe sądy się odbywały), obecnie gubernia Suwalska, z ro
dziców Ignacego i Rozalii z Bocisów Korejszów. 

Jako syn rolnika pracował przy rodzicach przy gospodarstwie do r. 
1882, w którym to roku ożeni wszy się z Józefą z domu Radzwiłowicz, 
córką Bazylego i Wiktoryi Radzwilowicz również z te.i samej osady t. 
j. Sergiuszki, wyemigrował do Ameryki i przybył z żoną do Buffalo 
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N. Y., gdzie osiadł na stałe. Ob. Korejsza o bystrem i umiejętnem po 
jęciu, przy pracy po fabrykach amerykańskich wydoskonalił się na 
moldera i z tej też pracy oszczędzaj~c grosz wraz z żon~ zakupił lotę i 
zbudował w roku 1902 dom piękny na West Seneca, w którym pro
wadzi salun. Małżonka jego zdolna i pracowita pomaga mężowi w in
teresie i dziś można zaliczyć ob. A. Korej3zę do majętnych i sympa
tycznych przemysłowców w Buffalo. 

Z dzieci jakich ob. Korejsza dochował się, najstarsza córka Józefa 
kontynuuje 5t~ klasę 6t,y stopień w polskiej szkole parafialnej św. Bar
bary, syn Adam Oleks.v dw. im. uczęszcza do 3ciej klasy, Sylwester i 
Olga Brygida dw, im. młodsze dzieci jeszcze nie chodz~ do szkoły. 

Ob. Korejsza należy do Unii Polskiej do Tow. św. Antoniego Pa
dewskiego w parafii sw, Barbary. oraz bierze żywy udział w życiu na
rodowem - a przez sw~ uprzejmośc i grzeczność zaskarbił sobie wielu 
przyjaciół, którzy inteses jego popieraj~. 

Franciszek Kwiatkowski. 
Ruchliwym i bardzo przedsiębiorczym handlowcem polskim w 

West Seneca a dobrze znanym w Buffalo, jest ob. Franciszek Kwiat
kowski. Jest on. jednym z tych, którz,v tylko swej pracy, energii i 
niezwykłej wytrwałości zawdzięczaj~ to do czego doszli. 

Ob. Fr. Kwiatkowski, uro:hił się w Brudni, pow. Inowrocław

skim łV".Ks. Pozn. r. 1872.-Po ukończeniu szkól obowi~zkowych ob. 
Kwiatkowski wcześnie rzucił się na pole h!}.ndlowe, na którem z 
mniej lub większem powodzeniem pracował przez cały szereg lat. 
W końcu strony ojczyste stały się za małe dla ruchliwego przedsię
biorcy i wyjechał w r. 1891 do Ameryki, osiedlaj~c się w Buffalo. Po
cz:.i:tkowo ob. Kwiatkowski pracował w różnych zawodach przerzuca
jąc się. z zakładu do zakładu, gdyż wyszkolony z kraju pracownik, ła

two zdobywał zajęcie. Równocześnie ob. Kwiatkowski badał stosun
ki, uczył się coraz to nowych rzeczy, gdyż do wszystkiego miał 
chęci wielkie i zdolności. 

Wprawdzie ob. Kwiatkowski w pierwszym 1oku jak przyjechał 
założył na własn~ rękę interes, ale nie znaj~c stosunków zwi
n~ł go i rozpoczął pracować, a równocześnie oszczędzać. W końcu w 
r. 1903 ob. Kwiatkowski założył własną piekarnię zakupuj~c loty pod 
Nr. 512-516 Ingham Ave. w West Seneca ,gdzie wzniósł piękny bu
dynek. Znając dobrze piekarstwo, wkrótce ob. Kwiatkowski wypro
wadził swój zakład piekarski na pierwszorzędny i dzisiaj jego pieczy
wo rozchodzi się w ogromnych ilościach po W est Seneca i okolicy, 
gdyż dobre i smaczne wszędzie znajduje nabywców. Godnem jest za
znaczenia, że ob. Kwiatkowski już w 4 latach potrafił rozwinąć pie
karnię tak dobrze, jak inni drugie tyle lat by na to potrzebowali. Ale 
też ob. Kwiatkowski nie tylko jest dobrym piekarzem ale także z na
komitym handlowcem. Wie on jak koło interesu chodzić, jak ludzi 
sobie zjednać a tern samem jak wyrabiać sobie wzięcie i coraz szJ b s 
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Ob. Franciszek Kwiatkowski. 

Piekarnia ob. Kwiatkowskiego, 
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wpływy. Dzisiaj ob. Kwiatkowski jest na West Seneca ob. poważa
nym 1 szanowanym. Równocześnie z wpływem dorabia się też ob. 
Kwiatkowski i mająteczku, bo na wytrwałości w pracy i na energii 
mu nie zbywa. Obecnie wybudował sobie. ob. Kwiatkowski drugi 
dom jeszcze okazals;,::y na realności pod Nr. 516 gdzie zbudował .Piękną 
halę z okazałą halą balową, oświetloną 100 lampomi elektrycznemi z 
galeryą i sceną bardzo wygodną na wszelkie przedstawienia i koncer
ty. Jest to rzeczywiście najpiękniejsza hala na West Seneca. Ożenio
ny w r. 1886 z Wiktoryą z domu Kolasińską pochodzącą z Bydgosz
czy, dochował się ob. Kwiatkowski dwóch córek Zofii i Heleny. 

Jan To1nala. 
Ktokolwiek zna West Seneca - miejscowość fabryczną - przylega

jącą do Buffalo i przechodził przez ulicę W asson, ten zapewne zwró
cił baczną uwagę na piękny murowany dom pod Nr. 451 oraz przyle
gły dom pod Nr. 455, które to obydwa okazałe budynki należą do mał
żonków Jana i Teresy Tomalów utrzymują,cych tamże pierwszorzędny 

Ob. Jan Tomala z rodziną. 

salun, Obywatel Tomala może być dumny z owoc6w swej skrzętnej 
pracy i każdy musi mu przyznać, że dbał o to, aby okazać pobratymcom 
Serbom, Kroatom i Węgrom - wśród których intereres prowadzi -
że i Polak potrafi być zdolnym przemysłowcem i gust budowy rozu-
mi, • 

Ob. Tomala urodził się w miasteczku Jordanów, pow. Nowy Targ 
w Galicyi. Początkowe nauki pobierał w miejscowej szkole normalnej, 
poczem Jako syn gospodarza gruntowe,g-o i mieszczanina, pracował i 
l c n agał ojcu przy gospodarstwie, gdyż matki nie zaznał, która umarła 
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gdy mały Jasio liczył 3 lata. Po odbyciu służby wojskowej ożenił się w 
Bilsku na Szlązku austryackim, w r. 1894 z Teresą z domu Stafińską 
ze Siemienia i w r. 1901 wraz z żoną przybył do Ameryki i osiadł w 
Buffalo. Był to czas, gdy w West Seneca budowano największą w 
świecie fabrykę stali i w tej to dzielnicy osiedlił sit,; ob. Tomala, gdzie 
początkowo pracował jako molder - poczem z zaoszczędzonych pie
niędzy pobudował sobie dom a następnie drugi i założył salun, któr.v z 
wielkiem powodzeniem prowadzi. Prawą ręką w intersie jest zacna 
małżooka ob. Tomali, Teresa, z którą dochował się trojga dzieci; Ru
dolfa, Stefanii i Jana, z których Rudolf zmarł w r. 1899,- a pozostali 
Stefania i ,Jan żyją na pociechę rodziców. 

Ob. Tomala należy do Związku Narodowego Polskiego, a jako dobry 
polak i obywatel, liczy wielu przyjaciół nietylko wśród swoich ale i po
bratymców jak Kroatów, Serbów i Węgrów, którzy interes jeg..i po
pierają, 

Jan Uliński. 
Starszym o:;adnikiem polskim w 

Buffalo jest ob. Jan Uliński. Uro
dzony w Królestwie Polskiem w 
Raciążu w gubernii płockie.i w ro
ku 1874, przybył do Ameryki w 
r. 1890 osiadając w Pittsburgu, 
gdzie początkowo pracował po ró
żnych zakładach. Po dwu latach 
przeniósł się ob. Uliński do Buffa
lo i od lat niemal 14 stale tu prze
bywa. Początkowo założył ob. U
liński salun na Detroit i Peckham, 
skąd się przeniósł na Coit i Peck 
ham. Gdy się zaczął rucłi na West 
Seneca, ob. Uliński był jednym z 
tych ruchliwych przedsiębiorców, 

którzy zrozumieli, że W est Seneca 
ma przyszłość. Zakupił więc real

ność 457 przy W asson Aye, gdzie do dzisiaj interes z powodzeniem pro 
wadzi. Uprzejmy gospodarz potrafił pozyskać sobie licznych gości, 
którzy u niego niejedną milą chwilę spt,;dzą. Lokal swój ob. Uliński za 
opatrzył w najlepsze napoje tak krajowe jak i zagraniczne. Zajęcie o
becne nie pozwala ob. Ulińskiemu brać udziału w życiu Towarzystw, 
dawniej jednak w ruchu społeczuym czynny brał udział. 

Apteka w Do1nu Polskhn w Buffalo, N. Y. 
prowadzona przez starokrajowego magistra :farmacyi ob. Stanisława 
Kluczyckiego, uzdolnionego aptekarza, poleca się do usług Szanownej 
P. T. Publiczności. 
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Parafia św.J ózefata w Cheektowaga, N. Y. 
Zorgani-

zowana w 
· r. 1905.
Probosz
czem pier 
wszymbył 
ks.· An
drzej Gar
stka.Przez 
6miesięcy 
admini -
strował ks 
Leichert. 
W dniu 24 
sierpnia 1, 
906 obj!!ł 
rektorat. 
ks. Wład. 
S. Hor
d,vch, W 
dniu 16go 

czerwca 1907 poświęcił ks. biskup Col 
ton kamień wrnielny, zaś ~ dniu 29 
grudnia 1907 cały ukończony_ budy
nek wartości $ 30,000. Parafia liczy 
150 rodzin i tyleż dzieci. Przy parafii 
istniej!!, Tow: św. J6ze:fata, ś_~. Szcze 
pana, Niewiast, Panien i chłopc6w 
św. Kazimierza. 

~~ 

Ks. Władysław Szczepan Hordych 
ur. 18 czerwca 1873 w Dunkirk; wy
święcońy w Buffalo N, Y. 17 grudnia 
189_8 pełnił obowil!zki asystenta przez 
3 lata przy parafii Przemienienia Pań 
skiego. W Olean N. Y., zorganizował 
parafię i pobudował kości.6ł; Przez 2½ 

· roku był rektorem w Nanticoke, po
czem w r. 1906 objl!,ł rektorat parafii 
św. J6zefata w Cheecktowaga, N, Y-

Teatr Polski. 
Teatr Polski został założony w Buffalo N. Y. w jesieni r.1907 a to z 

sił amatorskich, kt6re utworzyły zorganizowanQ_. trupę teatralną,. Ce
lem Teatru Polskiego jest postawienie sztuki scenicznej na stopie jaka 
jej przystoi, pielęgnowanie mowy ojczystej, jednem słowem szerzenie 
oświaty. Teatr Polski chce uczynić przedst,i,wienia lekcy!!, nauk wszel 0 

kich, dobrego ohejścia się towarzyskiego, dobrych obyczaj6w i tym po 
dobnych atrybucyj porz!!,dnego człowiek t, a przedewszystkiem polaka. 
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Parafia Przen1ien_ienia Pańskiego 
w Olean N. Y. 

Założona w r. 1902 przez k~. 
Wł. Hordycha. Drugim probo
szczem był ks. Konstantyn Brzo
ska, a trzecim obecny rektor ks. 
Leonard Podlewski, kt6ry pobudo
wał 2 piątrową; okazał!l, szkołę 40 -
X 46 stóp. 

Ks. Leonard Podlewski, rodem 
z Osieka pod Brodnicą, gub. Pło

cka Kr6lestwo Polskie, asceta, 
mowca znakomity, przybył do A
mer.vki wraz z ojcem Aleksandrem 
Podlewskim, był,vrn długoletnim 

nauczycielem w Płockiej gubernii 
od 1871 do 1892 r., w kt6rym to 
czasie przybył do Ameryki, gdzie 
sprawował ten sam urzą;d w para
fii św. Stanisława B. M. w Buffa
lo przez lat 9. 

W iel. ks. Leonard Podlewski. 
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Studya klasyczne 
odbył ks. Podlew
ski w Detroit a te
ologię w Rochester 
N. Y. w kolegium 
św. Bernarda. 

Po wyświęceniu 
objął asystenturę w 
angielskiej parafii 
Zwiastowania Naj. 
Panny Maryi przy 
Lafayette ave, w 
Buffalo, skąd ·po 
kilkumiesięcznym 

pobycie przeni6sł się jako asystent do parafii śviT Stanisława B. M. 
wreszcie po dwuletnim tam pobycie, otrzymał probostwo w parafii 
Przemienienia Pańskiego w Olean N. Y., kt6re do obecnej chwilispra
wuje. 

Parafia św . .Ap; Piotra i Pawła w Depew NY 
Założona w i'. 1896 przez ks. P. Basińskiego gdy w Depew mie

szkało 40 rodzin polskich 
Następny proboszcz ks. 
Kajetan Łabuziński po
budował kości6l muro
wany. W latach 1898-
1904 istniał tu także ko
ści6ł niezależny. Niesna
ski ustały z chwilą obję
cia parafii przez ks. Sta
nisława Fimowicza w 
dniu 13 listopada 1904. 
Ks. Fimowicz przy o
fiarności wszystkich pa
rafjan w r. 1905 i 1906 
pobudował piękną szko
lę murowaną za 10.400 
dol., plebanię za 9000 
dol. i dom dla Si6str 
Felicyanek za 2000 dol. 
Dzisiaj parafia liczy 
przeszło 1000 dusz i dzie 
ci szkolnych 240 .. W pa
rafii istnieją .. nastęą~)ą,. 
ce towa:i:zyst~a:iiB'pt:•:~ 
ctwo św . .K,postol6w. Eio' 

':;i ;e,:''"''"")•'f/·,·, ,, • 
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tra i Pawła gr.30 Unii Pol. w Am., św J6zefa gr. 71 Unii, Tułaczy 

Polskich gr. 259 Związku Nar. Pol., św. Stanisława gr. 631 Zw. Nar. 
Pol-, Sok6ł Polski Nr. 62, Ułani K. Pułaskiego pod op. św. Jadwigi. 
Tow. niewiast i panien r6żańcowych i młodzieży św. Kazimierza. 

Proboszcz ks. St. Fimowicz ur. 1 maja 1881 r. w Shenandoah Pa, 

dzieja, gorliwy kapłan i patryota. 

z rodzic6w Franciszka i Agaty Fi
mowicz6w, zamieszkałych obecnie 
w Plymouth Pa, gdzie też odbył 
początkowe szkoły; studya klasy
czne oraz filozofię i teologię ukoń
czył w Seminaryum Polskiem w 
Detroit Mich. Wyświęcony na ka
płana w dniu 28 lutego 1904 r. 
przez ks. biskupa Coltona w Buf· 
falo, przez 7 miesięcy był wika
rym w parafii św. Stanisława

przez miesiąc asystentem w irlan
dzkiej parafii św. Wincentego w 
Buffalo, poczem po śmierci ks. Ła 
buzińskiego objął jako rektor w 
dniu 13 listopada 1904 parafię św. 
Piotra i Pawła w Depew, gdzie 
cieszy się powszechnem poważa
niem jako dobry gospodar;;, kazno 

} 1ranciszek l{ujawa. 
1121 North Union str., Olean N. 

Ob. Franciszek Kujawa urodził się w 
Wielkiem Księstwie Poznańskiem, w 
miejscowości Piotrkowice w r. 1869 
- przybył do Ameryki w r. 1890, o
osiedlając się w Rochester N. Y., gdzie 
przebył lat 8 i gdzie przerzucał się z 
interesu do interesu, poczem wyje
chał do Olean w r. 1899, gdzie od lat 
8 prowadzi salun przy ulicy North 
Union. Gościnny gospodarz umie u
trzymać u siebie klientelę, dlatego 
też powodzi mu się niezgorzej. 
Wśr6d obywatelstwa oleańskiego jest 
wybitnym obywatelem, jest jednym z 
założycieli parafii Przemienienia Pań
skiego, do kt6rej powstania przyczy
nił się wielce zabiegami i groszem. 
Już w R0chester ob. Kujawa większ~ 
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odegrał rolę i interesował się zywo sprawami osady.1 Był tam ofice
rem w pułku Kościuszki i zawsze pracował dla dobra każdej sprawy 
narodowej. W 0lean skupił on u siebie wybitniejszych obywateli,za
wsze u niego rojno i wesoło choć gospodarz pilnuje przyzwcitości. Z to 
warzystw ob. Kujawa jest członkiem Zjedn. Polsko Rzymsko-Kato
lickiego, należąc do Tow. św. Michała Archanioła gr. 28, a prócz tego 
należy do Towarzystwa kościelnego Przemienienia Pańskiego. W To-

warzystwie św. Michała Archanioła jest ob. Kujawa marszałkiem od 
lat kilku z rzędu. 

Ruchliwy handlowiec w przeciągu paru lat potrafi! tyle zarobić, że 
zakupił dom w któr;Ym teraz interes prowadzi, ma obszerną, halę w kt5 
re.i odbywają, się mityngi i wszelkie zebrania. Hala ta nosi n<tzwę W a
shington Hall. Ożeniony w r .. 1903 z Aleksandrą, z domu Bałożyńską, 
dochował się ob. Kujawa syna Józefa i dwóch córek Maryanny i Wła
dysławy. Prócz tego ob. Kujawa jest uczynnym w każdym wypadku. 
Emigranci europejscy do niego pierwszy krok robią,, bo wiedzą, już od 
drugich, że ob. Kujawa nietylko ich przyjmie ale i o pracę się wysta
ra, gdyż ma wpływy w mieście, znają, go po fabr:ykach, więc też nieraz 
może nie jedno dobre zrobić. 

Józef I. Smołczyński. 
Urodzony w 1872 w Mu

szynie, Galic,yi. Studya gim
nazyalne odbył w Nowym 
Sączu i Krakowie. W roku 
1901 przybył do Ameryki 
otrzymując zajęcie przy „Po
laku w Ameryce'', początko
wo jako sekretarz a później 
jako współredaktor. Od Igo 
października 1906 do 9go 
marca 1907 był także redak
torem Unii Polskiej w Ame
ryce. W r. 1907-9 rrarca ob
jął współredaktorstwo przy 
nowym dzienniku „Polaku 
Amerykańskim. W. 1906 za
łożył Spółkę Wydawniczą, 

której został sekretarzem i 
wydał w r. 1908 Album Pa

miątkowy miasta Buffalo. Adres: 865 Fillmore Ave. Buffalo, N. Y. 

Jan F. N owak, Alderman. 
Poleca do usług rodaków pierwszorzędną, cukiernię i skład cukier

ków pod nr. 334 Lovejoy ul., nar. Clark, Buffalo, N. Y. 
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Ob Fr. Olszano\vski, Ob·~ .Stanisław Mrugow$ki, 
Wydawca· .i redalitor „Gazety Wł;ścici~l zakładu krawieckiego, 

Buf:falosldej'\ 21 W. Eagle ulica. 

e:· Jan F_~. Tomcza_k. Do szeregu młodych ale ener
·gicznyeh kupc6w polskich należy 
ob. J. F. Tomczak, syn znanego 
ob. P. Si Tomczaka, urodzony w 
Buffalo. Ukończywsży szkoły .od
dał się zawodo:wi kupieckiemu, 

. pracujll,c po firmach angiel&kich 
jako klerk a ostatnio przez 5 lat, z 
rzędu w znanej i · poważnej firmie 
Siegrist & Fraley, Pierwszego pa -
ździernik:a 1907 roku. f założył ob. 
Tomczak magazyn;- '.'.:Obuwia pod 
No. 546 William, w(Jiwlicy prze
ważnie angielskiej;:~~li~patrujac go 
bogato we wszelkieg,b1,rodzaju obu
wie męskie i da1nsk'l~'.' Wyrobiw
szy się na pierwszeiot$zędu kupca, 

. ;,>, , ;, _ . i stosuj~c się do wsz<'3lk_ch wyma-
gań nowódzes,nytb,· potrafił ob-. Tomczak .in'teres wyro_bić i_ zdobyć 
szerszą,·· . klientelę. · 'Młqdzieniec przedsiębiorcy i zdolny nia piękni!, 
przyszłość przed sobll,, 

Wojciech Maciej el\ ski 
przeniósł SWI! piek~rnię z pod No. 1424 Broadway do własnego domu 

pod No. 1385 Broadway ~6g Krupp ul. [Patrz strona.205] 
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Henryk Lokański . • 

Urodzony w 
Zakopanem, w 
Galicyi r. 1880. 
Studya gimna
zyalne ukończył 
. w Krakowie. Do 
Ameryki wyje
chał ~ r. 1901 
osiadając w N ew 
Yorku, gdzie· 
przez lat 2 był 
redaktorem a pó 
źniej współwy

dawc~ ,, Tygod
nika Nowojor
skiego''. W r. 
1905 przybył do 
Buffalo, na sta
nowisko współ
redaktora dzien
nika „Polaka w 
Ameryce''. W 
roku 1906 zalo
ży ł Spółkę Wy
dawnicz~, której 
został prezesem 
i wydal w r. 
1908 Al bum Pa

mi~tkowy miasta :ęuffalo, którego jest również autorem. Adres: 
1112 Broadway - Buffalo, N. Y. 
------------

Ob; ł.1eliks Grobelski 
Fabrykant wybornych cygar F. G's Best, A No. 1. Mickiewicz, 

Crooks, My Own Brand, Young America, Pony i Great 5. 
Adres 663 Fillmore Ave. 

Ob; Stanisław. Bielicki 
poleca sw~ mleczarnię przy Stanislaus uL 

Ob. Józef ·Kazmierczak 
jedyny pogrzebowy na Wojciechowie. 

Ob. Józef W onchnićki 
poleca swą restauracyę i bufet oraz ękład win i wódek -

na rogu Broadway i Rother Ave. 

Ob. J. Kowalski 
Skład cukierków i przyborów szkolnych - 369 Peckham ul. 
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Winc. Smolczyński i Synowie 
POLSKI DOM WYSYŁKOWY. 

865 Fillmore Ave. Buffalo, N. Y. 
Kupujemy prosto z fabryk i sprzedajemy po cenach hurtownych 

na zamówienia listowne wszelkie towary pojedy:uczym odbiorcom, 
zwłaszcza tym, który mieszkaję, na prowincyi, oddaleni od wielkich 
miast. Piszcie po nasze katalogi a na przesyłkę załączcie 5c. 

A. Nowacki 
Pierwszorzędny saloon. 1146 Broadway, Buffalo. N. Y. 

K. Zawadzki 
Piim7szorzę3ny skład smacznych wędlin 891 Broadway-Buffalo, N.Y. 

Ed. F. Patryka. 
Udziela lekcyi muzyki gry na fortepianie 55 Sobieski ul. 

Buffalo, N. Y. 
I. Krysztatkiewicz 

Pierwszorzędny polski fryzyer 1112 Broadway Buffalo, J\l. Y. 

Leokadya Patrzykowska i syn Aleksander 
poleca.ię, dystylarnię i hurtowny skład wóiek pod nr. 1119 Brnadway, 
Buffalo, N. Y. 

W. Niebieszczański 
posiada w najlepsze pieczywa zaopatrzonę, piekarnię 897 Broadway, 
Bqffalo, N. Y.-Przyjmuje zamówienia na bale, wesela, chrzciny i t. d. 

On1yłki druku. 
Na stronie 76, wiersz 3ci cd dołu, ma być Stróżewska a nie Stro

zykowska. 
Na stronie 320, wiersz 3ci od dołu, ma być Pułaskiego a nie Pu

ławskiego. 

Na stronie 336, wiersz lszy od góry, ma być Kala a nie Kawa. 
Na stronie 382, wiersz 3ci od dołu, ma być Dickenherr a nie Dicken-

hen. . 
Na stronie 450, -wiersz 16ty od gjry, ma by(~ 1874 jako data uro 

1dzenia ob. Jerzego Zdzieńskiego a nie 1864 r. 
Na stronie 452, wiersz lszy z góry ma być nazwisko Ęizub a nie 

Rózuh. 

Ob. Marceli Proncik zmarł w r. 1907, vide str. 136. 

UW AGA: Cena Albumu Pamiątkowego wynosi $2.50 a nie $1.50 
jak zamieszczone jest na stronicy tytułowej a to z tego względu, że 
Album w dwójnasób został powiększony, co wpłynęło na koszta i jego 
wartoś6. - Wydawnictwo. 

Wydawcy Albumu 
H. Lokański I. Smołczyński 

1112 Brnadway 865 Fillmore Ave. 
Buffalo, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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