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Rafa  TERSZAK 

Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie 

Ameryka ska Cz stochowa 

Ró ne s  dane dotycz ce liczby Polaków/Polonii mieszkaj cej na terenie 

USA w latach pi dziesi tych minionego stulecia. W 1958 roku Kongres Polonii 

Ameryka skiej szacowa  liczb  Amerykanów pochodzenia polskiego na 6 mln 

372 tysi ce. Najwi kszy udzia  mieli oni w ród mieszka ców stanu Connecticut 

(11,1%), Illinois (9,6%) i Nowy Jork (8,3%)1. Wa nym jest równie , czy mó-

wimy o pierwszym pokoleniu przyby ych za „wielk  wod ”, czy ju  o ich po-

tomkach, o nowych pokoleniach. „G ód” polsko ci, zw aszcza dla tych pierw-

szych, by  i jest pot ny na emigracji, a wszelkie formy zbli enia Polonii z Ma-

cierz  (Ojczyzn ) nosz  miano bardzo po danych i wyczekiwanych. 

Nie inaczej by o z Doylestown, czy raczej z „Cz stochow  Ameryka sk ”, 

której sze dziesi t  rocznic  erekcji obchodzili my w 2015 roku. Niniejszy ar-

tyku  ma na celu przybli enie czytelnikowi istoty znaczenia ww. miejsca, które 

dla „Polonusów” odgrywa o, odgrywa i odgrywa  b dzie szczególn  rol  w po-

bycie na Obczy nie. 

Wspomnian  t sknot  za Polsk  i za wszystkim co si  z Ni  wi e doskona-

le rozumia  o. Micha  Zembrzuski i to z jego przybyciem 12 lipca 1951 roku do 

USA nale y wi za  pó niejsze marzenia, plany, projekty i wreszcie powstanie 

o rodka kultu maryjnego w Stanach Zjednoczonych – jako zwie czenie oczeki-

wa  Polonii.  

Przybli enie postaci o. Micha a Zembrzuskiego zabra oby wiele stron, jako 

e by  to cz owiek nietuzinkowy. Jego wizja stworzenia czego  wyj tkowego, 

daj cego poczucie blisko ci i zacie niania wi zi w ród Polaków, sta a si  fak-

tem, z którego korzystaj  rzesze Polaków, i nie tylko, do dnia dzisiejszego. 

Ojciec Micha  przebywa  przez d ugi okres swego ycia na W grzech, czyli 

tam, gdzie zakon paulinów powsta . Nast pnie przeniós  si  do Rzymu i wresz-

cie do Stanów Zjednoczonych. Tam te  mia  otwiera  domy zakonne, poniewa  

                                                 
1  Ameryka ska Polonia, „Poznaj wiat”, R. VII, nr 4 (77), kwiecie  1959, s. 39. 
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istnia a gro ba ca kowitego ich zamkni cia na W grzech i w Polsce2. Swe ob-

serwacje na terenie USA stre ci  w kilku zdaniach, mówi c: „W pierwszym roku 

po przybyciu do Ameryki widzia em, e Polonia si  szybko amerykanizuje. Jej 

organizacje, parafie, szko y i instytucje kurcz  si . Czu em potrzeb  czego , co 

zjednoczy oby Poloni . Czego , co by przypomina o jej o jej szlachetnej prze-

sz o ci, tradycji, kulturze, i tego bogactwa duchowego, jakie da a wiatu i Ame-

ryce… Pracuj c w ród Polonii i w polskich parafiach i widz c to wszystko, m -

czy a mnie idea: co mog oby by  stworzone lub wymy lone, aby mog o s u y  

temu celowi? Moj  my l  by o narodowe sanktuarium – centrum religijno-

kulturalne, które by mog o ka dego przyci gn . Jaki by  tego cel? Podtrzymy-

wanie polskiego ducha, ukazywanie bogactwa i g bi polskiej kultury poprzez 

wieki, rozpalanie p omienia polskiej dumy narodowej w ród grup polonijnych, 

poprzez ukazywanie im wielko ci faktów historycznych, ruchów historycznych  

i wielkich osobowo ci; nauczanie i informowanie o ich przesz o ci, a w ten sposób 

wzbudzanie w nowych pokoleniach Polaków umi owania tego wszystkiego, co pol-

skie i zach cania ich do nauki o polsko ci, do czego maj  naturalne prawo”3. 

Warto wspomnie  przy tej okazji o dwóch innych postaciach, którym rów-

nie  przy wieca  ten sam cel, tj. wybudowanie sanktuarium dla Polonii w USA. 

Osobami tymi byli ksi dz pra at Marcin Lipi ski, który by  proboszczem parafii 

w. Jadwigi w Trenton, jak równie  ks. pra at Kazimierz awniczak, proboszcz 

parafii w. Jana Kantego w Filadelfii – stali si  oni przyjació mi o. Micha a. To 

dzi ki nim dosz o do rozmów i narad dotycz cych budowy przysz ej wi tyni. 

Doszli oni do wniosku, e budowla ma powsta  na wschodnich terenach Stanów 

Zjednoczonych, tzn. pomi dzy Nowym Jorkiem a Filadelfi . Ostateczna decyzja 

zapad a w 1953 roku4. 

Ks. pra at awniczak pomóg  w zorganizowaniu spotkania z arcypasterzem 

Filadelfii, tj. z kard. Johnem O’Har . Odby o si  to w kwietniu 1953 roku. Na 

spotkaniu tym ksi dz Micha  przedstawi  swe plany dotycz ce powstania wi -

tyni na terenie archidiecezji filadelfijskiej wraz z klasztorem paulinów5. Kardy-

na  okaza  si  przychylny projektowi, lecz chcia  upowa nienia od w adz zako-

nu. Osobi cie skierowa  swe zapytania do Kongregacji do spraw Zakonnych  

w Rzymie. Nast pnie otrzyma  odpowiednie dokumenty oraz informacje  

i przedstawi  wszystko radzie archidiecezjalnej 18 maja 1963 roku. Konsultorzy 

jednog o nie udzielili poparcia oraz dali tym samym zgod  na za o enie klaszto-

ru z sanktuarium Matki Bo ej Cz stochowskiej na terenie wspomnianej archi-

diecezji6. 

                                                 
2  Za cki M., Cz stochowa Ameryka ska wczoraj i dzi , „Studia Claromontana” 2004, t. 22, Wy-

dawnictwo OO. Paulinów, s. 31.  
3  Tam e, s. 32. 
4  Tam e, s. 33. 
5  Tam e, s. 33. 
6  Tam e, s. 33. 
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Po wydaniu pozytywnej decyzji o. Micha  zacz  poszukiwania dotycz ce 

znalezienia odpowiedniego miejsca na budow  klasztoru. W jednej z rozmów, 

która mia a miejsce w 2002 roku na Jasnej Górze w Cz stochowie, jako ju  94 

latek w rozmowie z Edyt  Bijak-Lisowsk  wspomnia  odno nie do wyboru loka-

lizacji pod budow  wi tyni: „Podpowiadano mi, e powinienem wybra  Chica-

go. Ale ja nie chcia em. Wielokrotnie bywa em w tym mie cie i mia em pewn  

orientacj , wiedzia em, e w a ciwie jest tam «ciasno» – by y tam wszystkie za-

kony i zgromadzenia, a Polaków jedynie ok. miliona. Ja wybra em miejsce mi -

dzy Nowym Jorkiem a Filadelfi . Zakre li em w wybranym punkcie okr g na 

200–300 km i okaza o si , e do mojego ko cio a mo e przyj  nawet 4 miliony 

Polaków. Dlatego powiedzia em: Doylestown – tu Polska, tu Cz stochowa, tu 

Paulini”7. We wspomnianych kwestiach bardzo przydatna okaza a si  posta  pa-

na Przyby owskiego (w a ciciel agencji nieruchomo ci: Przybylowski T J Real 

Estate) z Filadelfii. Prowadzi  on biuro nieruchomo ci Miller Realty Co. Wspól-

nie znaleziono teren o powierzchni 38 akrów obok Doylestown w Pensylwanii. 

By  on po o ona w Bucks County nad rzeczk , w atrakcyjnej okolicy. 28 wrze-

nia w adza diecezjalna udzieli a pozwolenia na zakup ww. posiad o ci za czn  

sum  49 tysi cy dolarów8. Olbrzymi  pomoc  okaza  si  by y paulin Karol Zdebel. 

Ofiarowa  on sum  30 tysi cy dolarów na zakup terenu (mia  wówczas 91 lat)9. 

Kolejn  wa n  dat  by  dzie  6 listopada 1953 roku. W tym dniu Stolica 

Apostolska wyda a akt erekcyjny, który pozwoli  na za o enie klasztoru, a tym 

samym na przeszczepienie zakonu paulinów na ziemi  ameryka sk . Kropk  

nad „i” sta o si  wydanie aktu tzw. special exemption przez Zoning Board na 

u ycie zakupionego terenu pod budow  klasztoru i sanktuarium10. Tym samym 

wszelkie kwestie formalne zarówno ze strony ko cielnej, jak i wieckiej zosta y 

ostatecznie uregulowane. 

Pi tego stycznia 1955 roku po d ugich staraniach w Urz dzie Imigracyjnym 

przybywa z pomoc  dla o. Zembrzuskiego ksi dz Stanis aw Nowak (pe ni  on 

obowi zki prokuratora generalnego zakonu przy Stolicy Apostolskiej. Pó niej 

do czyli brat Kazimierz Pa nik oraz brat Marek Mitura11. 

Zacz to dba  o popularyzowanie tematu w ród Polonii Ameryka skiej na 

antenach radiowych, tj.: „Two Edwards” w Nowym Jorku oraz w „WJMJ” w Fi-

ladelfii12. Cel ten przyniós  wymierne efekty i sta o si  jasnym, e spo ecze stwo 

polskie w USA w pe ni zaaprobowa o ow  szczytn  ide . Oprócz tego o. Zem-

brzuski „[…] Odwiedza  polskie skupiska polonijne, polskie instytucje spo ecz-

                                                 
7  Najstarszy Paulin na wiecie, „Jasna Góra. Miesi cznik sanktuarium Matki Bo ej Jasnogór-

skiej”, nr 1 z 2003 roku, s. 10–11. 
8  Za cki M., Cz stochowa Ameryka ska wczoraj i dzi , s. 33. 
9  Tam e, s. 34. 
10  Tam e, s. 34. 
11  Tam e, s. 34. 
12  Tam e, s. 35. 
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no-charytatywne dzia aj ce wtedy na terenie Stanów Zjednoczonych: Zwi zek 

Narodowy Polski, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie, Zwi zek Polek  

w Ameryce, Zwi zek Polaków w Ameryce (Cleveland, Ohio) czy Zjednoczenie 

Polsko-Narodowe (Brooklyn, NY). Nawi zywa  osobiste kontakty z organiza-

cjami weteranów, takimi jak Zwi zek Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Stowa-

rzyszenie Weteranów Armii Polskiej (SWAP), Stowarzyszenie Polskich Komba-

tantów (SPK), Stowarzyszenie Lotników Polskich, Zwi zek Polskich Maryna-

rzy, Stowarzyszenie Armii Krajowej, Liga Morska, Komitet Parady Kazimierza 

Pu askiego. Wspó pracowa  ci le z Kongresem Polonii Ameryka skiej i Pol-

skim Komitetem Imigracyjnym w Nowym Jorku”13. 

Pierwsz  budowl , która powsta a na zakupionym terenie, by a kaplica.  

W dniu 26 czerwca 1955 roku otwarto j , a nazwa jej brzmia a: kaplica Matki 

Bo ej Cz stochowskiej w Doylestown. Powsta a w by ej stodole14. Miejsce to 

by o pozosta o ci  po farmie mieszcz cej si  na zakupionym terenie. We wspo-

mnianym dniu po wi cono kaplic , a dokona  tego pierwszy przeor klasztoru 

Stanis aw Nowak. Mia o to miejsce o godzinie dziesi tej rano. Warto wspo-

mnie , e na pierwszym nabo e stwie zebra a si  grupa wiernych licz ca 300 

osób15. By o to bardzo wa ne wydarzenie, które sta o si  pocz tkiem dzie a naj-

wi kszego polskiego budynku sakralnego w USA. Nad o tarzem zosta a umiesz-

czona kopia Cudownego Obrazu z Jasnej Góry. Zosta a ona wykonana przez 

cz stochowskiego artyst  malarza Boles awa Rutkowskiego, lecz jej podró  do 

Stanów Zjednoczonych obfitowa a w wiele trudno ci, które wywo ywali urz d-

nicy w Polsce. Chodzi o o zakaz wywozu dzie  sztuki z Polski itp. 

Polacy jako pielgrzymi nie zawiedli. Ju  18 wrze nia 1955 roku na b oniach 

przy kaplicy zgromadzi o si  prawie pi  tysi cy pielgrzymów. By  to oczywisty 

sygna  tego, e cel zostaje zwie czony sukcesem i e marzenia twórcy owego 

dzie a nie s  tylko jego wizj , ale i ca ej Polonii. 19 pa dziernika 1955 roku na-

byto s siedni  posiad o  za sum  45 tysi cy dolarów i tym samym powierzch-

nia gruntów uzyskuje czny obszar 80 akrów16. 

Przez kolejnych 11 lat wspomniana wcze niej kaplica by a upi kszana i mo-

dernizowana. Wiernych jednak przybywa o i w zwi zku z tym zacz to my le  

powa nie o budowie docelowej wi tyni. Ojciec Zembrzuski zacz  nak ania  

zarówno duchownych, jak i wieckie osoby do zbierania funduszy na budow . 

Wyst powa  na antenie radiowej, pisa  równie  artyku y do prasy. Powsta  

wreszcie Komitet Budowy Sanktuarium. Poproszono tak e polskiego architekta 

in . Jerzego Szeptyckiego z Los Angeles, aby przygotowa  plany przysz ego 

klasztoru i sanktuarium. Ustalono, e projekt b dzie mniejszy ni  zak adano 

                                                 
13  50 lat obecno ci Matki Jasnogórskiej na wzgórzach Pensylwanii, Ameryka ska Cz stochowa, 

„Niedziela”, nr 26 z 2005 roku, s. 8.  
14  Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1989, s. 178. 
15  Za cki M., Cz stochowa Ameryka ska wczoraj i dzi , s. 35. 
16  Tam e, s. 40. 
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wcze niej. Ko ció  mia  pomie ci  1800 pielgrzymów, a o tarz zewn trzny  

z placem mia  da  mo liwo  do spotkania si  grupy 35 tysi cy pielgrzymów  

w tym samym czasie. Wie a mia a liczy  180 stóp (tj. 60 m) wysoko ci, za   

w klasztorze swe sta e miejsce mia o mie  30 zakonników17. 17 wrze nia 1963 roku 

na skalistym gruncie na wzgórzu postawiono krzy , gdzie mia  by  wybudowany 

ko ció , a 23 sierpnia nast pnego roku mia a miejsce ceremonia „ amania gruntów” 

pod przysz e sanktuarium. Przewodniczy  temu sam kardyna  Jan Król18. 

Po tym wydarzeniu szybko rozpocz y si  prace zwi zane z budow  sanktu-

arium. Wzgórze sta o si  placem budowy i wjecha y na nie ci kie maszyny 

wraz z setkami ludzi. Budowla mia a stan  szybko, poniewa  zako czenie prac 

planowano przed rokiem 1966, tzn. przed obchodami 1000-lecia Chrztu Polski. 

Budowla, jak si  mia o okaza , nie przypomina a swym wygl dem tej z Cz sto-

chowy. By a to nowoczesna, wykonana z elaza i betonu. Zosta a wzbogacona 

witra ami, które przypomina y te z katedry francuskiej w Chartres. Wspomniane 

witra e zaprojektowa  polski artysta Jerzy Bia ecki, a ich wykonanie zlecono 

firmie Willet Studio of Stained Glass Windows w Filadelfii19. Warto wspo-

mnie , e s  to najwi ksze witra e na terenie USA, a przedstawiaj  one histori  

katolickiej Polski oraz histori  Ko cio a katolickiego na terytorium Ameryki. 

Nad g ównym o tarzem ustawiono p askorze b  Trójcy wi tej i umieszczono 

kopi  Cudownego Obrazu. Ten motyw mia  przypomina  pielgrzymom o osobie 

Matki Bo ej, która zawsze jest pomi dzy Bogiem a ludem. Za  w przedsionku 

znajduj  si  cyfry: 966–1966. Jest tam te  oczywi cie wiele pami tek, a do naj-

wa niejszych z nich (z pó niejszych lat) nale y serce Ignacego Paderewskiego, 

które zosta o tu z o one 29 czerwca 1984 roku20. 

22 maja 1966 roku mia o miejsce po wi cenie klasztoru, a 21 pa dziernika 

tego  roku zakonnicy zamieszkali w nim na sta e21. 

Dniem bodaj najwa niejszym dla Ameryka skiej Cz stochowy okaza  si  16 

pa dziernika 1966 roku. W tym dniu przyby o wielu go ci, cznie z prezyden-

tem USA Lyndonem Johnsonem z rodzin  oraz innymi przedstawicielami cy-

wilnymi i duchownymi z arcybiskupem Janem Królem i W adys awem Rubinem 

z Rzymu na czele. 

Prezydent wyg osi  wzruszaj ce przemówienie, podkre laj ce warto  Pola-

ków przyby ych niegdy  na ameryka sk  ziemi  i tych obecnych na uroczysto-

ci. O. Zembrzuski ofiarowa  prezydentowi ryngraf z Matk  Bosk  Cz stochow-

sk  na pami tk  jego obecno ci22. 27 sierpnia nast pnego roku mia a miejsce 

uroczysto  odpustowa Matki Boskiej Cz stochowskiej, na której po wi cono 

                                                 
17  Tam e, s. 42. 
18  Tam e, s. 43. 
19  Tam e, s. 43. 
20  Tam e, s. 44. 
21  Tam e, s. 47. 
22  Tam e, s. 47. 
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wie  i dzwony, nadaj c im imiona Stefan – od imienia kard. prymasa Stefana 

Wyszy skiego, Franciszek – ku czci kardyna a Jana Franciszka O’Hary – za 

przyj cie paulinów do archidiecezji filadelfijskiej oraz Jan – ku czci kardyna a 

Jana Króla23. Nale y doda , e jest to budowla dwupoziomowa, jednonawowa,  

a ko ció  podziemny po wi cono w. Stefanowi, patronowi W gier. W pobli u 

zbudowano te  o rodek polonijny z salami wyk adowymi i koncertowymi oraz 

muzeum kultury polskiej z bibliotek . Powsta  tam równie  dom rekolekcyjno-

wypoczynkowy i polskie centrum kulturalne. Ju  w roku 1964 zosta  za o ony 

narodowy cmentarz, na którym znajduj  si  zw oki m.in. malarza A. Styki, ks.  

J. Suchona i ks. T. Gieryka. S  tam te  pochowani genera owie: Teofil Starzy -

ski, W adys aw Bortnowski i Antoni Chru ciela24. Wartym podkre lenia jest 

znajduj cy si  kruchcie wej ciowej „[…] niezwyk y wizerunek o. Kolbego na 

p askorze bie autorstwa Andrzeja Pity skiego. Jej fundatorem by  Zarz d g ów-

ny, za o onego w 1949 r. w Stanach Zjednoczonych, Stowarzyszenia By ych 

Wi niów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych 

wraz z oddzia ami w Chicago, Detroit, Los Angeles, Cleveland i New Jersey. 

Pami tkowa tablica zosta a ods oni ta 13 pa dziernika 1985 r. z okazji 40. rocz-

nicy oswobodzenia z Niemieckich Obozów koncentracyjnych. Wtedy dla cz on-

ków jednym z g ównych celów by o g oszenie prawdy. Wbrew temu, co od wie-

lu lat s ysza o si  w mediach ameryka skich, e holokaust dotyczy  tylko y-

dów, informowano, i  w niemieckich obozach koncentracyjnych i agrach so-

wieckich w czasie II wojny wiatowej zgin y miliony Polaków”25. 

 

Fot. 1. Wizyta prezydenta USA Lyndona Jonsona z okazji po wi cenia ko cio a, 16.10.1969  

ród o: Za cki M., Cz stochowa Ameryka ska wczoraj i dzi , „Studia Claromontana” 2004, t. 22, 

Wydawnictwo OO. Paulinów, s. 45. 

                                                 
23  Tam e, s. 47. 
24  Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1989, s. 178. 
25  O. Kolbe w Ameryka skiej Cz stochowie, „Niedziela”, nr 1 z 2012 roku, s. 26. 
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Sanktuarium mia o te  swój smutny czas. Mianowicie d ugi, które zosta y 

zaci gni te na rzecz prowadzenia budowy, okaza y si  zbyt du e, aby mo na by-

o je sp aca . Istnia o realne zagro enie likwidacji nowopowsta ej wi tyni. Jed-

nak pomoc finansowa z wszech stron pomog a uratowa  to wielkie dzie o  

i w nied ugim czasie spalono obligacje d u nicze, które ci y y na sanktuarium, 

tym samym powiadomiono wiernych i pielgrzymów o sp aceniu wszystkich d u-

gów, które ci y y na „Ameryka skiej Cz stochowie”26. 

Doylestown, tak jak marzy  za o yciel o. Zembrzuski, sta o si  g ównym 

o rodkiem kultu religijnego Polonii ameryka skiej oraz celem licznych piel-

grzymek (ok. 0,5 mln pielgrzymów rocznie, g ównie z USA i Kanady) i jest  

z nim do dnia dzisiejszego27. Jak dowiedzie  si  mo na w numerze 38 w „Nie-

dzieli” z 2007 roku: „Pieszy ruch pielgrzymkowy jest w Stanach Zjednoczonych 

zjawiskiem nieznanym i dopiero od niedawna Polacy usi uj  go tutaj zaszcze-

pi ”28. Autor, tj. o. Krzysztof Wieliczko OSPPE, w przywo anym artykule opi-

suje mi dzy innymi grup  pielgrzymów, która liczy a w 2007 roku ok. 2000 p t-

ników i przyby a do Doylestown po raz dwudziesty. Grupa ta pielgrzymuje z pa-

rafii wi tych Aposto ów Piotra i Paw a z Great Meadows. „Pielgrzymka prze-

biega a pod has em: «Przypatrzcie si  powo aniom». W ci gu czterech dni piel-

grzymi przebyli ponad 60 mil (ponad 96 km)”29. 

 

Fot. 2. Pierwsza wizyta kard. K. Wojty y w Doylestown, 28.09.1969. Siedz  od strony lewej: o. S. Strze-

lec, bp S. Weso y, kard. K. Wojty a, kard. Król, o. M. Zembrzuski, ks. W. Rojek, ks. F. Macharski 

ród o: Za cki M., Cz stochowa Ameryka ska wczoraj i dzi , s. 48. 

                                                 
26  Doylestown – Cz stochowa Ameryka ska, „Jasna Góra. Miesi cznik Sanktuarium Matki Bo ej 

Jasnogórskiej” 1985, nr 1, s. 34. 
27  Wielka encyklopedia PWN, wyd. 7, Warszawa 2002, s. 327. 
28  Polskie pielgrzymowanie w Ameryce, „Niedziela” 2007, nr 38, s. 33. 
29  Tam e, s. 33. 
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Go ci, którzy odwiedzali ww. miejsce, by o wielu. Na uwag  zas uguje m.in. 

posta  kard. i arcybiskupa Krakowa Karola Wojty y, który to odwiedzi  wi tyni  

po raz pierwszy w 1969 roku, a drugi raz w 1976 roku, wraz z 19 polskimi bisku-

pami. Ofiarowali oni haftowany ornat z Matk  Bo  Cz stochowsk  wraz z sym-

bolem 41 Mi dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. W 1986 roku kard. 

Jan Król pozostawi  go w Doylestown na pami tk  i jest on tam do dzi  dnia30. 

26 sierpnia 2001 roku bp Wenski po wi ci  nowy o tarz i kaplic  Matki Bo-

ej Cz stochowskiej w dolnej cz ci budynku sanktuarium. Nale y wspomnie   

o osobach, które w znaczny sposób przyczyni y si  do powstania owego o tarza. 

Byli to Józefina K odarska i Alfred Bauman (konwertyta z ko cio a lutera skie-

go). Sam o tarz zosta  wykonany przez firm  New Holland Custom Woodwork 

Church Furniture, Ltd. New Holland, Pennsylvania. Artyst , który wykona  pro-

jekt, by  Clark Carlton. O tarz pokryty jest drewnem hebanowym. Znajduj  si  

tam figury w. Paw a Pierwszego Pustelnika i w. Kazimierza Jagiello czyka 

(wykonane przez Stefana Kowalówk  w W grzcach k. Krakowa). Elementy ta-

kie jak: srebrne ozdoby, tabernakulum (wykonane r cznie przez artyst  i kon-

serwatora kaplicy jasnogórskiej Janusza Kazmierczuka w Warszawie), krzy , 

krata i balustrada s  replik  orygina ów z Jasnej Góry. Jedna z lamp wotywnych 

zosta a ufundowana przez metropolit  wroc awskiego kard. Henryka Gulbino-

wicza. W samym o tarzu umieszczone s  relikwie polskich wi tych: Wojciecha, 

Stanis awa, biskupa Stanis awa Kostki, Jacka, Jana Kantego, Faustyny Kowal-

skiej, Andrzeja Boboli, Rafa a Kalinowskiego oraz ks. biskupa Wenski31. 

Za o yciel i pomys odawca wi tyni o. Micha  Zembrzuski zmar  16 stycz-

nia 2003 roku o godzinie 19:32 w wi to pauli skiego zakonu Matki Bo ej Kró-

lowej Pustelników, a przyczyn  mierci okaza  si  rak trzustki. Jego cia o zosta-

o pochowane w sekcji kap a skiej, pomi dzy jego wspó bra mi, a ceremoni  

pogrzebow  odprawili biskup Józef Martino i o. genera  Izydor Matuszewski32. 

Jego dzie o odegra o istotn  rol  zarówno w wydarzeniach w Polsce, jak  

i w kraju, w którym zosta o wybudowane. Przyk adem tego mo e by  data  

16 wrze nia 2001 roku – w kilka dni po zamachu terrorystycznym na World 

Trade Center w Nowym Jorku postawiono i po wi cono pami tkowy krzy  – 

Memorial Cross. Stan  on na cmentarzu obok drewnianej kaplicy. Ma 12 me-

trów wysoko ci, a zrobiony zosta  z nierdzewnej stali. By  to znak solidarno ci  

z narodem ameryka skim po tragicznych wydarzeniach. Jego po wi cenia do-

kona  o. Lucjusz Tyrasi ski33. 

Godn  zwrócenia uwagi by a uroczysto  po wi cenia i ods oni cia pomni-

ka Ojca wi tego Jana Paw a II. Mia o to miejsce 28 pa dziernika 2001 roku,  

a dokona  tego bp Stanis aw Ry ka, który by  osobistym sekretarzem Jana Paw a 

                                                 
30  Za cki M., Cz stochowa Ameryka ska wczoraj i dzi , s. 49. 
31  Tam e, s. 55. 
32  Tam e, s. 62. 
33  Tam e, s. 57. 
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II. Pomnik, z szarego granitu, zosta  wykonany przez polskiego rze biarza Stani-

s awa Lutosta skiego. Jest on darem Stanis awa Fr czka z Brooklynu34. 

Cho  na terytorium Stanów Zjednoczonych znajduje si  wiele wi ty , ko cio-

ów, kaplic oraz krzy y postawionych przez ludno  polsk , to jednak szczególne 

miejsce zawsze b dzie zajmowa  „Ameryka ska Cz stochowa” w Doylestown. 

Owo miejsce sta o si  zwie czeniem marze  wielu Polaków, którym przysz o 

mieszka  na innym kontynencie. Istnia a i istnieje nadal ogromna potrzeba powsta-

nia takiego rodzaju wi tyni, maj cej ukoi  ból wielu Polaków wynikaj cy z roz ki 

z Ojczyzn . Cz stochowa w Polsce odgrywa a ogromn  rol  dla Nich i dla Ich 

przodków. To za  sprawi o, e wizjonerskie plany o. Zembrzuskiego spotka y si   

z tak olbrzymi  aprobat  polskiego spo ecze stwa. Dzi  chyba wszyscy Polonusi 

maj  wiedz  o opisywanym miejscu. I cho  Stany Zjednoczone pod wzgl dem tery-

torialnym s  olbrzymim krajem, to jednak nie zniech ca pielgrzymów do odwiedza-

nia swej „Cz stochowy” i pami ci o niej. Bo tam jest Polska, gdzie s  Jej przedsta-

wiciele, dumni ze swojego pochodzenia i przynale no ci religijnej Polacy.  
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Ameryka ska Cz stochowa 

Streszczenie 

W artykule autor przedstawi  posta  o. Micha a Zembrzuskiego, który poprzez swe dzia ania 

doprowadzi  do wybudowania wi tyni katolickiej tzw. „Ameryka skiej Cz stochowy”, maj cej 

na celu zbli enie do j zyka narodowego oraz przywi zania do Ko cio a katolickiego i warto ci pa-

triotycznych przebywaj cych na obczy nie w USA Polaków.  

S owa kluczowe: USA, Cz stochowa, Doylestown, Ameryka ska Cz stochowa, o. Micha  

Zembrzuski, paulini, kard. Karol Wojty a, kard. John Król. 

American Cz stochowa 

Summary 

In this article the author presents person of father Micha  Zembrzuski who through one’s of 

many action led to build the catholic church i.e. Ameryka ska Cz stochowa which being aimed at 

bringing closer to the vernacular and of tying to the Roman Catholic Church and the value patriot-

ic Poles staying in foreign country in the USA. 

Keywords: Cz stochowa, Doylestown, American Cz stochowa, father Michael Zembrzuski, 

Pauline monks, Card. Karol Wojty a, Card. John Król. 


