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W czwartek, 22 lipca, odbyły się uroczystości świętujące 125. rocznicę założenia Zakładów 

Naukowych w Orchard Lake. 

Główną częścią obchodów była uroczysta Msza św. dziękczynna, której przewodniczył 

ordynariusz diecezji Detroit arcybiskup Allen H. Vigneron.  W uroczystości wzięli udział 

kardynałowie: Edmund Szoka i Adam Maida, kilkunastu biskupów, w większości polskiego 

pochodzenia, m.in. ks. biskup Edward Kmieć (ordynariusz diecezji w Buffalo), ks. biskup 

Tomasz Paprocki (ordynariusz Springfield), ks biskup Józef Melczek (ordynariusz diecezji 

Gary w stanie Indiana), a także liczna grupa księży -absolwentów Seminarium w Orchard 

Lake.  Kościół w Polsce reprezentował delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 

duszpasterstwa emigracyjnego bp Wojciech Polak. 

 

 
 
Arcybiskup Detroit - ks. Allen H. Vigneron w asyście kilkunastu księży przewodził Mszy Św. dziękczynnej z okazji 125-lecia Zakładów 

Naukowych w Orchard Lake. 

 

W uroczystości uczestniczyli także kanclerz Szkół w Orchard Lake - ks. Timothy F. Whalen 

oraz rektor seminarium - ks. prał. Charles G. Kosanke, a także dawni kanclerze i rektorzy, na 

czele z ks. infułatem Stanleyem Milewskim oraz grono profesorów i wychowawców 

Zakładów Naukowych w Orchard Lake. 

Zakłady Naukowe w Orchard Lake powstały w 1885 r. (wówczas jako Polskie Seminarium 

Duchowne w Detroit).  Inicjatorami powstania tej instytucji byli: ks. Józef Dąbrowski 

(pierwszy rektor) i o. Leopold Moczygemba.  W 1910 r. seminarium zostało przeniesione do 

pobliskiego Orchard Lake, gdzie dawne budynki po szkole wojskowej przystosowano do 

nowych potrzeb.  Głównym celem istnienia Polskiego Seminarium było kształcenie 

duszpasterzy polonijnych, dobrze znających zarówno kulturę i tradycje ojczystego kraju, jak i 

kraju zamieszkania.  W początkowym okresie Seminarium spełniało swoje wyznaczone przez 

założycieli zadanie.  Większość starszych księży wśród amerykańskiej Polonii to 

wychowankowie Seminarium w Orchard Lake. 

Polskie Seminarim z biegiem lat rozrosło się w prawdziwy Zakład Naukowy skupiający w 

ramach jednego campusu akademickiego położonego nad pięknym jeziorem, oprócz 

seminarium duchownego (SS. Cyril and Methodius Seminary) również liceum (St. Marys’s 

College and St. Mary’s Preparatory). 
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Podczas czwartkowej uroczystej Mszy św. abp. Vigneron w wygłoszonej homilii nazwał 

Zakłady Naukowe w Orchard Lake „ambasadorem Polonii” oraz „głosem Polonii w USA”.  

Dziękując za wielki wkład w historię Kościoła na amerykańskiej ziemi, metropolita Detroit 

zachęcał współczesną Polonię do podejmowania nowych wysiłków w dziele ewangelizacji. 

Dalsza część uroczystych obchodów 125-lecia Zakładów Naukowych w Orchard Lake miała 

miejsce na przerobionym na elegancką salę bankietową lodowisku kompleksu sportowego 

Zakładów.  Tam goście zostali uraczeni wybornym obiadem. 

Po obiedzie gratulacyjne przemowy wygłosili m.in.: Józef Drobot, Jr. (przew. Rady 

Regentów), ks. Canon Thomas Machalski, Frank Spula (krajowy prezes Kongresu Polonii 

Amerykańskiej), ks. Wojciech Polak i kardynał Edmund Szoka.  (seb) 

 


