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Materiał zebrał i opracował: Tadeusz Trepanowski 

 kwiecień – maj 2020 r.  

 

 

Losy łomżyńskich emigrantów  

z rodziny  

Sekmistrzów i Niebrzydowskich 

(Materiał roboczy) 

 

 

Dalszy ciąg wspomnień Ireny Nowakowskiej, córki Marii I Zygmunta Niebrzydowskich: 

 

(6/11) “He built that in ’27, 1927… The bakery was called Modern Bakery… [The bakery store 

walls] were white ceramic tile, glazed tile, it must have been about eight feet and above that we 

had murals, one great big mural… all the way around.” 

“When you walk in the front door, you will turn to the right and there you will have a counter, 

the bread counter on the north wall and then the sales ladies. We had pumpernickel, Russian 

rye, buttermilk… [Along the back wall] is where they had to leave room for the racks, big racks 

with cakes or whatever. When we had time we had to put that into the showcase or into the 

window and then my dad had an office there also. Then there was a wall and entrance, like a 

doorway entrance. [Along the south wall] we had a lot of cushy torts they take up a lot of room, 

you can’t buy them now. They were six or eight layers, between, we had buttercream, real 

buttercream, and there were also preserves in between. Then I would run to the Ferry Market 

every week, and get oranges and lemons, she boiled that to get the syrup, pokropić as they say 

na ciasto… We had buttermilk bread – that was delicious. You can’t even buy it today. 

 

“We had solanki, they’re like a hot dog roll, they’re frozen and you put a hot dog in it and you 

roll it up and then you make a crescent out of it, well that’s what these were. But you didn’t 
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make a crescent out of it, you just left them whole like that. Add salt and caraway seed on top. 

Those are called solanki. Kajzerki, solanki,. We had others but I don't remember any more. 

They put one great big bakery [in the back] with a great big oven. The walls were all in brick, 

white brick, glazed white brick so it would be easy to wash down. There was just a great big 

bench in the center and of course the oven was off on one side, it was a built-in oven… on the 

back wall.”  

– Irene Nowakowski 

 

(6/11) „Zbudował to w 1927 roku… Piekarnia nazywała się Nowoczesna Piekarnia… [Ściany 

sklepu piekarni] wyłożone były białymi płytkami ceramicznymi, glazurą, musiały mieć około 

ośmiu stóp i więcej, że mieliśmy malowidła ścienne, jeden wielki duży mural… na okrągło. ” 

„Kiedy wejdziesz do drzwi frontowych, skręcisz w prawo i tam znajdziesz ladę, ladę do chleba 

na północnej ścianie, a potem sprzedawczynie. Mieliśmy pumpernikiel, rosyjskie żyto, 

maślankę… [Wzdłuż tylnej ściany] musieli zostawić miejsce na stojaki, duże półki z ciastami 

lub cokolwiek innego. Kiedy mieliśmy czas, musieliśmy umieścić to w gablocie lub w oknie, a 

wtedy mój tata miał tam również biuro. Potem była ściana i wejście, jak wejście do drzwi. 

[Wzdłuż południowej ściany] mieliśmy wiele ……….? tortów, zajmują dużo miejsca, nie można 

ich teraz kupić. Było sześć lub osiem warstw, między nimi mieliśmy krem, prawdziwy krem, a 

między nimi były też przetwory. Potem co tydzień biegałam na targ promowy i dostawałam 

pomarańcze i cytryny, gotowałam je, żeby otrzymać syrop, pokropić jak mówią na ciasto… 

Mieliśmy chleb maślany - to było pyszne. Nie możesz go nawet dzisiaj kupić. 

„Mieliśmy solanki, są jak bułka z hot dogami, są zamrożone, a ty wkładasz do niej hot doga, 

zwijasz go, a potem robisz z niego półksiężyca. Ale nie zrobiłeś z niego półksiężyca, po prostu 

zostawiłeś je w całości w ten sposób. Dodaj sól i kminek na wierzchu. Są to tak zwane solanki. 

Kajzerki, solanki ,. Mieliśmy inne, ale już nie pamiętam. 

Umieścili jedną wielką piekarnię [z tyłu] z wielkim dużym piecem. Wszystkie ściany były z cegły, 

białej cegły, szkliwionej, więc łatwo byłoby ją umyć. Na środku znajdowała się po prostu wielka 

ławka i oczywiście piec był wyłączony z jednej strony, był to wbudowany piec… na tylnej 

ścianie.” 

- Irene Nowakowski 
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Marian Krzyzowski: Taken by Hoffman Studio, unknown date. 

Zdjęcie wykonane przez Hoffman Studio, nieznana data. Opis zdjęcia dodany przez Mariana 

Krzyżowskiego.   

 

(7/11) “The living quarters were upstairs and of course we had the business downstairs and 

also had a side kitchen because you had to eat lunch, you know… But it was divided from the 

business and then we had quite a window. 

 

The hours were at six o’clock; the only time I would get up at 4 o’clock was when the holidays 

came and I had to have the windows all set with the pastries and all because even before six 

o’clock the customers were coming in. So, I was down there at 5 o’clock already and had the 

window all fixed for business… At night we usually [closed] at ten o’clock but then the customer 

would say, we’d have the doors locked, ‘I want that warm bread for my husband,’ you know, 

well you’re not going to say ‘I can’t’ so we opened the door and by the time she got through 

talking and then somebody else might come in and by the time we got through counting the 

register, it was almost eleven o’clock.” 

https://www.facebook.com/marian.krzyzowski.37?comment_id=Y29tbWVudDoyMzg3MjEyMDMxMzA5NDhfMjM4NzIxNTIzMTMwOTE2
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– Irene Nowakowski 

 

(7/11) „Pomieszczenia mieszkalne były na górze i oczywiście mieliśmy interes na dole, a także 

boczną kuchnię, ponieważ trzeba było zjeść lunch, wiesz… Ale to było oddzielone od biznesu i 

wtedy mieliśmy chwilę wytchnienia.  

Godziny pracy były o szóstej; jedyną porą, kiedy wstawałam o godzinie czwartej, kiedy 

przychodziły święta i ja miałam gotowe wszystkie okna z ciastami a wszystko dlatego, że klienci 

przychodzili. nawet przed szóstą. Więc ja byłam tam już o 5 rano i wszystkie okna były 

przygotowane do handlu… W nocy zazwyczaj [zamykaliśmy] o dziesiątej, ale wtedy klienci 

mówili: wy macie drzwi zamknięte,: „Chcę ten ciepły chleb dla mojego mężu, „no wiesz, cóż, 

nie powiesz nie mogę… ”, więc otworzyliśmy drzwi i zanim ona porozmawiała, a potem ktoś 

inny mógł wejść i zanim przeliczyliśmy kasę była prawie jedenasta.” 

- Irene Nowakowski 



 5 

 

 Mary Niebrzydowski with her son Chester from his First Holy Communion, taken in 1925 or 1926 at the Hoffman 

Photo Studio.  

Maryja Niebrzydowski z synem Chesterem z Pierwszej Komunii Świętej, wykonanej w 1925 lub 

1926 roku w Hoffman Photo Studio. Zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości Pana Mariana 

Krzyżowskiego, Chene Street History Project Archive, University of Michigan. Opis zdjęcia dodany 

przez P. Mariana Krzyżowskiego. 

 Pierwsza Komunia Święta była ważnym wydarzeniem zarówno w życiu dzieci 

przystępujących do niej jak i rodziców którzy dbali o to by nadać temu wydarzeniu 

odpowiednią rangę. Swoimi przeżyciami i wspomnieniami z tego okresu podzielił się Jim 

Jaczkowski w wywiadzie udzielonym panu Marianowi Krzyżowskiemu.  
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(12/21) “Second grade at St Hyacinth’s was an important step forward in my young life. Cursive 

writing and Holy Communion in the same year! I started to build relationships that turned into 

lifelong friendships. Sister Luke was a good teacher, very strict and stern, but every once in a 

while, you could catch her smiling showing her warm heart. Studying and preparing for Holy 

Communion was a central part in developing my Roman Catholic faith. Going to confession 

for the first time was terrifying! But after confessing my sins and listening to the priest I decided 

this was a wonderful experience. When the day came – I was so excited! My folks were not well 

off, yet they bought me a brand-new blue suit and shiny new black shoes. Only now do I realize 

that their financial sacrifice was meant to be a lesson to me on how important this was to them. 

I received the Body of Christ for the first time from the hands of our pastor, Father Rypel. After 

Holy Mass my parents took me to the Hoffman Photography Studio on Chene Street to have a 

photograph taken commemorate this special day. I received a metal gold colored ball point pen 

from the studio. It wrote in three different colors, red, blue and green, I treasured that pen for 

years. My parents had a Communion party for me at our home on 3628 East Kirby, inviting 

family, friends and neighbors. Everyone presented me with a small gift. The one gift that I do 

remember was a gift my Uncle Tony and Joan Jackowski (Palmer Street) they gave me a 9-volt 

transistor radio. What a technological wonder! I was amazed... no electric cord, it ran forever 

on a 9-volt battery. I could listen to my favorite stations WXYZ, WJBK, WWJ, and WJR 

anywhere!” 

– Jim Jaczkowski 

„Druga klasa w szkole Św. Jacka była ważnym krokiem naprzód w moim młodym życiu. Pisanie 

kursywą i Komunia Święta w tym samym roku! Zacząłem budować relacje, które zamieniły się 

w przyjaźnie na całe życie. Siostra Luke była dobrą nauczycielką, bardzo surową i srogą, ale 

co jakiś czas można było przyłapać ją na uśmiechu, pokazującym jej ciepłe serce. Nauka  i 

przygotowanie do Komunii świętej były centralnym elementem rozwoju mojej wiary 

rzymskokatolickiej. Po raz pierwszy spowiedź była przerażająca! Ale po wyznaniu moich 

grzechów i wysłuchaniu księdza zdecydowałem, że to wspaniałe doświadczenie. Kiedy nadszedł 

ten dzień - byłem bardzo podekscytowany! Moi ludzie nie mieli się dobrze, ale kupili mi nowy 

niebieski garnitur i nowe błyszczące czarne buty. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, że ich 

poświęcenie finansowe miało być dla mnie lekcją na temat tego, jak ważne to było dla nich.  Po 

raz pierwszy otrzymałem Ciało Chrystusa z rąk naszego pastora, Ojca Rypela. Po Mszy Świętej 

moi rodzice zabrali mnie do Hoffman Photography Studio na Chene Street, aby zrobić zdjęcie 

upamiętniające ten wyjątkowy dzień. W studiu dostałem długopis metalowy w kolorze złotym. 
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Pisał w trzech różnych kolorach, czerwonym, niebieskim i zielonym, ceniłem to pióro przez lata. 

Moi rodzice zorganizowali dla mnie przyjęcie komunijne w naszym domu przy 3628 East Kirby, 

zapraszając rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. Wszyscy podarowali mi mały prezent. Jedynym 

prezentem, który pamiętam, był prezent wuja Tony i Joan Jackowski (Palmer Street), którzy 

dali mi 9-woltowe radio tranzystorowe. Cóż za cud technologii! Byłem zaskoczony ... bez 

przewodu elektrycznego, działał wiecznie na 9-woltowej baterii. Mogłem słuchać ulubionych 

stacji WXYZ, WJBK, WWJ i WJR w dowolnym miejscu! ” 

 

- Jim Jaczkowski 

 

Wnętrze kościoła św. Jacka według projektu Conrada Schmitta, w którym dla 

Niebrzydowskich był ważnym miejscem. Tu brali ślub, chrzcili swoje dzieci i uczestniczyli w 

mszach świętych. Zdjęcie wykonano ok.1924 roku. Zdjęcie pochodzi ze strony: 

https://www.facebook.com/pg/humansofchenestreet/photos/?ref=page_internal 
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Lud polski gdziekolwiek się znalazł, gdziekolwiek wywędrował i osiedlał się, chciał 

mieć swojego kapłana, swój kościół, swą szkołę i parafię – bez tego czuł się osamotniony  i 

nieszczęśliwy. Polscy emigranci w Detroit nie szczędzili grosza składając pieniądze na budowę 

kościoła. Chcieli mieć swój katolicki kościół w którym msze odprawiane będą w języku 

polskim. W roku 1913 Gmina Polska w północnej Wyandocie stanu Michigan, zadecydowała 

sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nowy kościół rzymsko- katolicki. W tym czasie 

istniała już jedyna polska parafia pod wezwaniem Matki Boskiej z Góry Karmelu. Jednak była 

ona za daleko dla mieszkańców północnej Wyandoty. Rezydenci tej części miasta p. Theophil 

Szulc  i p. Adam Nowakowski, zwołali zebranie aby przedstawić Polakom północnej Wyandoty 

potrzebę wybudowania własnego kościoła. Na zebraniu wybrano komitet organizacyjny który 

miał zmobilizować katolików do czynnego udziału w założeniu parafii. 

Zadaniem komitetu i osób zainteresowanych było staranie się o zbiórkę pieniężną na budowę 

nowego kościoła oraz wystawienie delegacji do biskupa by przedstawić mu potrzebę założenia 

nowej parafii. Pan Szulc i Nowakowski dnia 25 listopada 1913 roku zaczęli zbierać składki od 

ludzi zainteresowanych budową nowego kościoła. Dotacje ludzi były szczodre i już 17 kwietnia 

1914 roku władza kościelna dała oficjalne zezwolenie na założenie parafii pod wezwaniem 

„św. Stanisława Kostki” a ks. Aleksander J Konuś był wyznaczony na proboszcza. Zakupiono 

budynek od p. Antonine Labadie i przerobiono go na kościół i szkołę. Przy kościołach 

zakładano szkoły parafialne w których początkowo uczyły osoby świeckie. Od 1921 roku 
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szkołę św. Stanisława przejęły Siostry Franciszkanki z Sylvania w Ohio. Jak ważną sprawą 

była edukacja wśród emigrantów i Polonii Amerykańskiej najlepiej świadczą słowa Marii 

Chrypińskiej Białej, zarejestrowane przez pana Mariana Krzyżowskiego. 

(16/20) "My grandfather was educated at the Jagiellonian University in Kraków and became a 

lawyer before the War, World War I. When they came here, it was very much on his heart to 

help other young Polish men get an education. And so, he actually set up a school. I don't know 

if it was officially under the auspices of the Orchard Lake Schools or SS. Cyril & Methodius 

Seminary, but I know he ac... 

(16/20) " Mój dziadek studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i został 

prawnikiem przed I wojną światową. Kiedy tu przyjechali, bardzo mu na sercu leżało pomóc 

innym młodym Polakom zdobyć wykształcenie. I tak naprawdę założył szkołę. Nie wiem, czy 

oficjalnie było pod auspicjami szkół w Orchard Lake czy SS. Cyril & Metodius Seminarium1, 

ale wiem, że on tam uczył. Sam założył tę szkołę prywatnie. Wielu młodych polskich imigrantów, 

którzy przybyli, naprawdę z tego skorzystali... Uczyli się przede wszystkim języka angielskiego 

i kultury amerykańskiej, także polskiej kultury, ponieważ Polska była wtedy podzielona i wielu 

z tych młodych imigrantów naprawdę nie znało kultury i historii Polski. Wiedzieli głównie o 

małym miasteczku lub wiosce, z której pochodzą i że została podzielona, Galicja jako przykład, 

ale nie znali aż tak dużo swojej historii Polski. Więc mój dziadek, wtedy był bardzo 

zainteresowany pomagał im zrozumieć to i ich miejsce jako Polaków w amerykańskim 

społeczeństwie" 

  

- Maria Chrypińska Biała 

  

Oprócz polskich kościołów i szkół, w Detroit zostało założone Stowarzyszenie Polsko-

Rzymsko-Katolickie pod opieką Św. Trójcy. W 1929 roku w Detriot odbyła się podniosła 

uroczystość 35-lecia założenia stowarzyszenia. Z tej okazji wydano okolicznościowy 

                                                             
1 Orchard Lake – miejscowość w USA, w stanie Michigan gdzie 4 stycznia 1879 za zezwoleniem papieża Leona 

XIII po wcześniejszej petycji wystosowanej przez o. Leopolda Moczygembę założone zostało Seminarium Cyryla 

i Metodego. Jego założycielem był ks. Józef Dąbrowski, jako pierwszy rektor i założyciel w 1885 Zakładów 

Naukowych. W Orchard Lake odbywają się liczne obchody ważnych polskich rocznic, organizowanych przez 

Polonię Amerykańską Obchody te odbywają się na terenie kampusu polskich Zakładów Naukowych (ang. Orchard 
Lake Schools in Michigan). Sercem tego kampusu jest Seminarium św. Cyryla i Metodego 
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Pamiętnik Trzydziestej Piątej Rocznicy i Sejmu Dwudziestego Trzeciego, Stowarzyszenia 

Polskiego  

 

Rzymsko Katolickiego.2 W wydanym albumie zamieszczono przesłane telegraficznie 

błogosławieństwo od Ojca Świętego wraz z podziękowaniem Stowarzyszeniu Polsko-

Rzymsko-Katolickiemu za prowadzoną działalność, znalazły się tam pozdrowienia i 

błogosławieństwo od prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, kardynała Aleksandra 

Kakowskiego, J.E. Ks. Biskupa M. Gallaghera, Biskupa Diecezji Detroickiej, J.E. ks. Teodora 

                                                             

2 Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce - Polish Roman Catholic Union of America to 

najstarsza - założona 3 października 1873 roku w Detroit w stanie Michigan - organizacja polonijna w USA o 

charakterze „bratnim”. Po dwóch latach działalności siedzibę przeniesiono do Chicago i do dzisiaj mieści się w 

budynku, który powstał 100 lat temu w starej polskiej dzielnicy na tzw. trójkącie polonijnym, opisywanej  w 

dokumentach jako "osada polska". Obecnie budynek ZPRKA zarejestrowany jest jako jeden z zabytków miasta 

Chicago. W 1897 roku zdecydowano, że do Zjednoczenia mogą wstępować kobiety. Warto znaczyć, że było to 

podejście nowatorskie, bo dopiero 20 lat później Amerykanki mogły działać w organizacjach społecznych. 
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce skupia w swoich szeregach ponad 60 tys. członków, którzy 

mają polskie korzenie. Dzieli się na 10 okręgów zlokalizowanych w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych. 

Każdy z okręgów podzielony jest na towarzystwa, których jest około 400. Jest organizacją niedochodową, która 

oferuje swoim członkom ubezpieczenia na życie, zdrowotne i emerytalne. W 1935 roku członkowie ZPRKA 

podjęli decyzję o założeniu archiwum i muzeum Zjednoczenia. Pierwsze muzeum zostało otwarte w 1937 roku, 

w jednym z pokojów w budynku siedziby Zjednoczenia przy ulicy 984 N. Milwaukee Avenue w Chicago. Obecnie 

znajduje się tam pokój Ignacego Jana Paderewskiego. W latach 60. ubiegłego wieku muzeum stało się samodzielną 

organizacją i zmieniło nazwę na Muzeum Polskie w Ameryce. Muzeum i jego archiwum pozostały w tym samym 

budynku. Obecnie Muzeum jest największą tego typu instytucją polonijną w Stanach Zjednoczonych. W jego 

zbiorach możemy zobaczyć m.in. konstytucja Zjednoczenia, ręcznie spisaną w 1882 roku przez jednego z 

założycieli organizacji Jana Warzyńskiego, dokumenty założenia korporacji Polish Roman Catholic Union of 
America wydane przez stan Illinois w 1887 roku. Są tam też ręcznie pisane protokoły spotkań członków 

Zjednoczenia z przełomu XIX i XX wieku. Dzięki tym materiałom można zobaczyć, jak niegdyś działała Polonia 

w Ameryce. Prezesem ZPRKA od 2010 r. jest Joseph Drobot. 

 



 11 

Kubina - Biskupa Częstochowskiego oraz innych dostojników kościoła katolickiego w Polsce 

i Detroit. 

Na str.71 pamiętnika, jako jednego ze sponsorów stowarzyszenia wymieniono Zygmunta 

Niebrzydowskiego właściciel Modern Bakery (nowoczesnej piekarni) mającej swoją siedzibę 

przy 5409 Chene Str.  

  

 

Wycinek strony 71 pamiątkowego albumu Stowarzyszeniu Polsko-Rzymsko-Katolickiego w 

którym wymieniono Zygmunta Niebrzydowskiego jako jednego ze sponsorów.  

http://www.mipolonia.net/wp-content/uploads/2017/10/Polish-Roman-Catholic-Union-of-

America_1894-1929.pdf 

 

 

W 1930 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono kolejny, Piętnasty Spis Powszechny 

Ludności Stanów Zjednoczonych. W arkuszu spisowym widnieje pełny skład rodziny 

Niebrzydowskich. Z innych danych w nim zawartych wynika że Niebrzydowscy byli 

właścicielami domu i piekarni. Dom zlokalizowany był przy ulicy Chene, a jego wartość 

oszacowano na 25 000 $. co dzisiaj stanowiłoby kwotę kilkuset tysięcy dolarów. Na tamte czasy 

dom miał dużą wartość. W arkuszu znalazła się również informacja że Maria nie przeszła 

procesu naturalizacji i nie posiadała obywatelstwa amerykańskiego. 
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Arkusz 15 Spisu Powszechnego ludności Stanów Zjednoczonych z 1930 roku. United States Census, 

1930 

 

Wycinek ze spisu mieszkańców ulicy Chene w Detroit z 1930 roku. W czerwonej ramce skład rodziny 

Zygmunta i Mary Niebrzydowskich. 

Wycinek listy zawiera informacje dotyczące rodziny Niebrzydowskich: 

Adres: Chene Street 5409, rodzina nr 36 

Niebrzydowski Zygmunt – głowa domu, właściciel, lat 36, związek małżeński zawarł mając 21 

lat. 

Niebrzydowska Mary – żona, lat 33, związek małżeński zawarła mając 18 lat. 

Niebrzydowska Eleonore – córka, lat 15, 

Niebrzydowski Irene – córka, lat 14, 

Niebrzydowski Chester – syn, lat 10. 
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Eleonore Niebrzydowska 

córka Marii i Zygmunta, siostra Irene i 

Chester’a. 

Eleonore urodziła się w 1915 roku w Detroit jako 

pierwsze dziecko w rodzinie Marii i Zygmunta 

Niebrzydowskich. Ukończyła publiczną szkołę 

podstawową Ferry School  a potem kontynuowała naukę 

w liceum katolickim św. Stanisława, będącym jedną z 

najokazalszych i najlepiej wyposażonych szkół w 

mieście. Była to zasługa ks. Józefa Lempka3, drugiego z 

kolei proboszcza na Stanisławowie, (bo tak nazywano 

parafię św. Stanisława Kostki w Detroit), który po objęciu parafii w październiku 1926 roku 

przebudował szkołę budując nowy budynek przy ulicy Medbury za kwotę 225,000 $. 

Zapoczątkował również powstanie liceum z wyższym programem nauczania. W szkole 

pracowało 30 sióstr Felicjanek przeważnie z wyższym wykształceniem. Szkoła zdobyła 

wspaniałą renomę w całym Detroit. 

  Środowiska polonijne przenikała troska o poziom szkół. Spośród wszystkich grup 

etnicznych Polacy wyróżniali się dbałością o podstawową oświatę dla swoich dzieci. W 1870 

r. Redakcja „Orła Polskiego” pisała: Szanujmy i kochajmy mowę naszą, bo ona jest 

najdroższym zadatkiem świętej ojczyzny naszej [...]. Z powodu też tego nie dosyć jest mówić 

z dziatwą w domu po polsku, ale zakładać nam trzeba szkoły polskie [...]. 

Dzieci polskich emigrantów rozpoczynały naukę w szkołach parafialnych i po 3-5 latach 

przenosiły się do szkoły publicznej, chociaż wiele było przypadków odwrotnych — 

rozpoczynano naukę w szkole publicznej i widząc jej braki wychowawcze przenoszono dziecko 

do szkoły parafialnej. W zależności od wielu okoliczności w różnych parafiach w Detroit od 

10% do 30% dzieci uczęszczało częściowo do szkoły parafialnej, częściowo do szkoły 

publicznej. 

                                                             
3 Ks. Józef Lempka, wielki patriota, proboszcz, konsultor diecezjalny, oficer orderu krzyża Polonia Restituta, 

kapelan Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i Okr. XIII Sokołów Polskich. Zmarł nagle w nocy 12 sierpnia 

1931 roku na plebanii Św. Stanisława. 
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„Ferry była podstawówką publiczną w dzielnicy Chene. Większość Polonii 

zamieszkującej ten teren wysyłała swoje dzieci do katolickich szkół podstawowych 

prowadzonych przez parafie św. Stanisława, św. Jacka i św. Wojciecha. Oczywiście kształcenie 

dzieci w szkołach parafialnych było związane z opłatą. Ferry natomiast była darmowa i 

biedniejsze rodziny wysyłały dzieci do publicznej szkoły. Poza tym, jakaś część tutejszej 

Polonii miała poglądy bardziej świeckie i wybierała szkoły publiczne, między innymi, właśnie 

Ferry School. Np. rodzice sędzia Stańczyka wysłali jego i córkę do Ferry a nie do katolickiej 

szkoły. W dzielnicy działały też dokształcające polskie szkoły. Stańczyk, Niebrzydowscy i inni 

wysłali swoje dzieci również do tzw. Szkółki Ludowej, gdzie odbywały się zajęcia z języka 

polskiego, tańca, historii polskiej, itd. Ta Szkółka Ludowa nie miała jednak jakiekolwiek 

związku z parafiami”.4  

Tworzone przez polskich emigrantów systemy działalności społecznej opierały się głównie na 

wartościach religijnych, narodowych i kulturalnych, rzadziej niestety na wartościach 

gospodarczych. Odmienność kultury, bariera językowa, obcość, wyzysk, doznawane 

upokorzenia pozostawienie własnemu losowi, brak opieki i ubezpieczeń społecznych, 

niedopuszczanie do pełnego uczestnictwa w życiu całego społeczeństwa amerykańskiego, 

zmuszały ich do tworzenia własnego, polonijnego systemu działania społecznego. Tworzyli go, 

by zaspokajać swoje potrzeby zwłaszcza kulturalne, zabezpieczać poczucie swojej godności i 

polepszać warunki swojej egzystencji.  

Z okresu uczęszczania Eleonory i jej siostry Ireny do Szkółki Ludowej zachowały się zdjęcia 

upamiętniające ich występy artystyczno taneczne. 

                                                             
4 Informacja pochodzi z prowadzonej przeze mnie korespondencji z P. Marianem Krzyżowskim.  
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Szkółka Ludowa 26-go maja1928r.(Foto 2). 

 Stoją od lewej do prawej: nieznana, Irena Niebrzydowska, Irena Ścisłowska, nieznana, Irena 

Gajec, nieznana. 

klękające: Stefania Wojsowska, nieznana, Eleonora Niebrzydowska, nieznana, Julia 

Żukowska. 

W identyfikacji poszczególnych dziewcząt pomogli - sędzia Stańczyk i Irena Nowakowska 

(Niebrzydowska)- na zdjęciu.  

Fotografia pochodzi ze zbiorów ś.p. sędziego Stańczyka a pozyskana została dzięki uprzejmości  

P. Mariana Krzyżowskiego który przesłał mi ją dnia 15.05.2020 roku. 
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Szkółka Ludowa, 26-go maja 1928(Foto 5).  

Siedzą od lewej do prawej: nieznana, Eleonora Niebrzydowska, Irena Gajec, Irena Ścisłowska, 

Julia Żukowska, Stefania Wojsowska 

Stoją: Jedynie Irena Niebrzydowska stojąca w samym środku jest zidentyfikowana. 

W identyfikacji poszczególnych dziewcząt pomogli - sędzia Stańczyk i Irena Nowakowska 

(Niebrzydowska)- na zdjęciu.  

Fotografia pochodzi ze zbiorów ś.p. sędziego Stańczyka a pozyskana została dzięki uprzejmości  

P. Mariana Krzyżowskiego który przesłał mi ją dnia 15.05.2020 roku. 

Po ukończeniu Ferry School Eleonora uczęszczała do katolickiego liceum św. Stanisława  w 

Detroit. Początkowo w powstałej przy parafii szkole podstawowej uczyły osoby świeckie. 

Świeccy nauczyciele nauczali do 1921 roku do czasu objęcia szkoły przez siostry Felicjanki z 

Sylvania, Ohio. W czerwcu 1932 roku Eleonora ukończyła Liceum św. Stanisława. Był to 
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pierwszy rocznik absolwentów. Szkołę ukończyło 15 uczniów5. W następnym roku było już 27 

absolwentów. W latach 1933–34 do gimnazjum zapisało się 165 uczniów. 

  

 

 

 

 

                                                             
5 http://www.mipolonia.net/wp-content/uploads/2017/10/St.-Stanislaus-B-and-M_1898-1968_Detroit_MI.pdf 
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Zdjęcie Eleonory z czasu zakończenia liceum im. św. Stanisława razem ze swoją siostrą Ireną. Rok 

1932.  

Zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości Pana Mariana Krzyżowskiego, Chene Street History Project 

Archive, University of Michigan. Opis zdjęcia dodany przez P. Mariana Krzyżowskiego. 
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A photo of Northeastern High School female graduates. All the girls are wearing home-made 

dresses and Pauline Cohen in the middle. 

Zdjęcie absolwentek Northeastern High School. Wszystkie dziewczyny mają na sobie domowe 

sukienki, a na środku Pauline Cohen. Zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości Pana Mariana J. 

Krzyżowskiego z jego archiwalnych zasobów zgromadzonych w ramach projektu Chene Street 

History Project Archive, University of Michigan. 

Fragment wywiadu Mariana Krzyżowskiego z Iną Cohen córką koleżanki Eleonory. 

(12/22) " Było kilka opowieści o dziewczynach, z którymi chodziła do szkoły, które były 

polskie... Mam poczucie, że były bardzo inne, żyli inaczej niż ona. W zdjęciach mojej mamy jest 

jedno zdjęcie. Wszystkie dziewczyny były zobowiązane do wykonania własnych sukienek. A 

Polki nie miały z tym żadnych problemów. Moja mama miała okropne chwile. Jej sukienką 

ostatecznie skończyła matka koleżanki, która była krawcową. Bo moja matka po prostu nie 

umiała. To nie była rzecz dla mojej matki." 

- Ina Cohen 

Eleonora uczyła się dobrze więc rodzice zapewne mieli wobec niej duże plany i nadzieje.  Jej 

siostra Irena wspominała że, Eleonora pomagała trochę w biznesie ale była  to 

najprawdopodobniej pomoc w prowadzeniu dokumentacji firmy. Po ukończeniu liceum,  a 
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może i w trakcie nauki Eleonora pracowała jako sekretarka Polish Army Veterans' Association 

in America (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce).6  

Tak przynajmniej wynika z opisu fotografii na której jest Eleonora wraz z prezesem 

Franciszkiem Dzióbem (organizatorem i żołnierzem Armii Polskiej we Francji)7 i członkami 

stowarzyszenia weteranów podczas podróży do Polski. 

Na zdjęciu widoczne są osoby: kierownik wycieczki, prezes Stowarzyszenia Weteranów Armii 

Polskiej w Ameryce - Franciszek Dziób, sekretarka Niebrzydowska, kapitan statku SS 

„Pułaski” Zdenko Knötgen,8 starszy oficer Prokulski, oficer portu gdyńskiego porucznik 

Grudowski. 

Fotografia została wykonana w porcie w Gdyni w sierpniu 1932 roku, po przypłynięciu 

polskiego statku pasażerskiego SS Pułaski na pokładzie którego płynęli uczestnicy wycieczki 

zorganizowanej przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Tytuł fotografii: 

Członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, na wycieczce w Gdyni.  

 

                                                             
6 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) jest najstarszą polską organizacją kombatancką 

działającą na świecie, istniejącą nieprzerwanie od 1921 roku. Jej geneza wiąże się z ochotniczą służbą 

przedstawicieli amerykańskiej Polonii w Armii Polskiej we Francji w czasie I wojny światowej. „Błękitna Armia" 

- nazywana tak od koloru mundurów - powstała w 1917 roku za sprawą gen. Józefa Hallera, a w jej szeregi weszło 

ok. 20 tys. ochotników z USA i Kanady. 

7 Franciszek Dziób (Dziob), ur. 1887 w Bieżanowie, organizator i żołnierz Armii Polskiej we Francji (zwanej też 

Błękitną Armią lub Armią Hallera) powołanej 4 czerwca 1917 r dekretem prezydenta Francji. Do armii wstępowali 

ochotniczo Polacy służący w wojsku francuskim, byli jeńcy z armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz polskiego 

wychodźstwa ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Do maja 1918 r. do Francji przybyło 15 tys. ochotników z 

Ameryki Północnej. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki od 1907 r. był działaczem polskiego 

„Sokolstwa”,  w tym naczelnikiem i sekretarzem Związku Sokołów Polskich w Ameryce. W czasie I wojny 

światowej w 1917 r. organizował Szkołę Podchorążych w Cambridge Sprigs w Pensylwanii (był przez kilka 

miesięcy jej komendantem), W 1922 r. wrócił do USA gdzie był m.in. prezesem Stowarzyszenia Weteranów Armii 

Polskiej w Ameryce, radcą prasowym prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Karola Rozmarka (1939–1967). 

Za zasługi dla ojczyzny został odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski i Medalem Niepodległości. 

Prywatnie był mężem Wandy Dziób, długoletniej sekretarki prezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej Alojzego 
Mazewskiego i Edwarda Moskala. 
8 Zdenko Knötgen (ur. 2 lutego 1892 w Wiedniu, zm. 7 lutego 1959 w Grazu) – oficer cesarskiej i królewskiej 

Marynarki Wojennej, kapitan żeglugi wielkiej, w latach 20. XX wieku kapitan polskich transatlantyków. Ostatnim, 

jakim dowodził tuż przed wojną i w jej trakcie, był MS „Sobieski” 
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Fotografia pochodzi ze zbioru Narodowego Archiwum Cyfrowego. 
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SS Pułaski – Gdynia America Line. 

 

Statek SS Pułaski przy nabrzeżu w porcie w Gdyni.  

Pobyt w Polsce członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce zakończył 

się 19 października 1932 roku. Tego dnia od nabrzeża portu Gdyńskiego odpłynął statek SS 

Pułaski, dowodzony przez kapitana 

Eustazego Borkowskiego, na pokładzie 

którego prezes Franciszek Dziób wraz z 

delegacją kombatantów udał się w drogę 

powrotną do Detroit gdzie pod adresem 

4823 Chene Street mieściła się siedziba 

stowarzyszenia. Na statek nie wsiadła 

Eleonora Niebrzydowska. Została w kraju 

w celu podjęcia studiów na Uniwersytecie 

Warszawskim.  

 

 Eleanor Niebrzydowski on left, after her 

relocation to Poland. Probably  in 

Warsaw, mid to late 1930s.  

Eleanor Niebrzydowski po lewej, po 

przeprowadzce do Polski. 
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 Prawdopodobnie w Warszawie od połowy lat trzydziestych.  

(Zdjęcie zostało wykonane jesienią 1932 roku lub wczesną wiosną 1933 roku – mój przypis 

T.T.)  

Fotografię uzyskano dzięki uprzejmości Pana Mariana Krzyżowskiego, Chene Street History Project 

Archive, University of Michigan.  

Opis zdjęcia dodany przez P. Mariana Krzyżowskiego. 

 

 . 

 

 

Wspomnienia Ireny Nowakowskiej z domu Niebrzydowska o jej siostrze Eleonorze 

zarejestrowane podczas wywiadu przeprowadzonego przez Mariana Krzyżowskiego, 

opublikowane 8 marca 2016 na portalu Human of Chene Street. 

(8/11) “[Eleanor] went to Ferry school… then she went to St. Stanislaus. She did graduate in 

1932… She didn’t do anything much then, she was helping in the business a little bit, you know. 

Mother and dad were always planning on going back to Poland… When my sister graduated 

from high school well then they sent her there. That’s where she passed away… never 

returned… She wrote us letters. She died young… spinal meningitis that’s what she died of… 

My mother went back [for the funeral], my dad couldn’t. He couldn’t leave the business.” 

– Irene Nowakowski 

(8/11) „[Eleonora] poszła do to Ferry School … potem poszła do świętego Stanisława. 

Ukończyła szkołę w 1932 r. Wówczas niewiele zrobiła, pomagała trochę w biznesie. Matka i 

tata zawsze planowali wrócić do Polski… Kiedy moja siostra dobrze ukończyła szkołę średnią, 

wysłali ją tam. Właśnie tam zmarła… nigdy nie wróciła… Napisała do nas listy. Umarła 

młodo… rdzeniowe zapalenie opon mózgowych, z tego właśnie zmarła… Moja matka wróciła 

[na pogrzeb], mój tata nie mógł. Nie mógł opuścić firmy. ” 

- Irene Nowakowski 

Eleonora umarła niespodziewanie w Warszawie dnia 10 kwietnia 1933 roku po zaledwie ośmio 

miesięcznym pobycie w Polsce. Do dzisiejszego dnia jej śmierć jest bardzo enigmatyczna. Była 
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młodą dziewczyną przed którą dopiero zaczynało się życie. Niestety skończyło się 

zdecydowanie zbyt wcześnie. 

Pięć dni po jej zgonie, 15 kwietnia 1933 roku, na str. 17 Kuriera Warszawskiego nr 105 ukazał 

się nekrolog informujący o śmierci Eleonory. 

 

 

  

Skan gazety Kurier Warszawskiego nr 105 z zamieszczonym nekrologiem znaleziony przez 

Tadeusza Trepanowskiego w maju 2020 roku w zasobach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu 

Warszawskiego. 
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Treść nekrologu: 

Ś.P. Czesława Eleonora Niebrzydowska 

Obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Opatrzona św. Sakramentami, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 10-

go kwietnia 1033 roku w Warszawie, przeżywszy 19 lat. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w górnym kościele św. Karola Boromeusza (na 

Powązkach) dn. 18 b.m. t.j. we wtorek, o godz. 9:30 rano, po skończeniu którego nastąpi 

przewiezienie zwłok do grobu rodzinnego w Łomży. O czem zawiadamiają krewnych, 

przyjaciół, znajomych  i życzliwych, pozostali w nieutulonym żalu: 

RODZICE, BRAT, SIOSTRA i RODZINA. 

 

Eleonora miała dwa imiona o czym wcześniej chyba mało kto wiedział ponieważ nawet we 

wspomnieniach osób z najbliższej rodziny nigdy to imię nie wystąpiło. Po raz pierwszy 

pojawiło się dopiero w treści nekrologu.  

Po uroczystościach żałobnych w kościele na Powązkach odbył się pogrzeb w podłomżyńskiej 

miejscowości Dobrzyjałowo, gdzie mieszkali jej dziadkowie. Eleonora spoczęła w grobowcu 

rodzinnym wybudowanym po jej śmierci na cmentarzu parafialnym tuż przy kaplicy. Budowę 

grobowca zleciła matka Eleonory określając to miejsce jako grób rodziny Niebrzydowskich. 

Wtedy widocznie nosiła się z zamiarem powrotu do Polski. Stało się jednak inaczej. Poza 

Eleonorą nikt z rodziny Niebrzydowskich nie został pochowany w tym grobowcu. Jej rodzice, 

brat i siostra zmarli w Detroit USA i tam zostali pochowani. 
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W rodzinnym grobowcu w Dobrzyjałowie, razem z Eleonorą spoczywa dziadek – Izydor 

Sekmistrz, Ewa Kalinowska (z domu Sekmistrz) – przyrodnia siostra matki Eleonory i wujek 

Eleonory, Bolesław Sekmistrz z żoną Sabiną.  

 

Grób rodziny Niebrzydowskich na cmentarzu parafialnym w Dobrzyjałowie. Foto: Tadeusz 

Trepanowski 

  

Zdjęcia Eleonory umieszczone na pomniku. Foto: Tadeusz Trepanowski 
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Grobowiec na cmentarzu w Dobrzyjałowie w którym została pochowana Eleonora Niebrzydowska. 

Foto: Tadeusz Trepanowski 

Wypowiedź Ireny Nowakowskiej dotycząca wyjazdu jej matki na pogrzeb Eleonory nie do 

końca pokrywa się z faktami. … Moja matka wróciła [na pogrzeb], mój tata nie mógł. Nie mógł 

opuścić firmy.  

Faktem jest że matka Eleonory przyjechała wraz z 14-letnim bratem Eleonory do Polski ale nie 

był to przyjazd na pogrzeb. Wyjazd był planowany wcześniej i spowodowały go zapewne 

zupełnie inne względy. Bieg zdarzeń okazał się jednak tak tragiczny i bolesny że śmierć 

Eleonory zbiegła się w czasie z przyjazdem jej matki. Maria Niebrzydowska opuściła Stany 

Zjednoczone 31 marca 1933 roku. W tym czasie podróż przez ocean trwała około 10 dni więc 

do Polski przybyła około 10 kwietnia. Nie wiadomo czy zdążyła zobaczyć córkę żywą bowiem 

dnia 10 kwietnia 1933 roku Eleonora zmarła. W nekrologu napisano że odeszła po krótkich 

lecz ciężkich cierpieniach. Zgon był więc raczej niespodziewany. Nic nie wskazuje na 

przedłużającą się ciężką chorobę Eleonory która mogła skłonić matkę do przyjazdu. Jeśli by 

chorowała to w rodzinie krążyły by pogłoski o chorobie a nie o ślubie. Wszystko to jest jakieś 

dziwne szczególnie jeśli zestawi się to z wypowiedziami bratanicy i koleżanki Eleonory.  
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W związku z tym że Maria Niebrzydowska nie miała obywatelstwa amerykańskiego  i 

legitymowała się paszportem RP nr 895302, to opuszczając terytorium Stanów Zjednoczonych 

musiała wystąpić o wizę amerykańską żeby móc z powrotem dostać się na teren Stanów 

Zjednoczonych. Wizę wydano w Waszyngtonie dnia 6 marca 1933 roku. Wniosek o jej wydanie 

musiał być złożony odpowiednio wcześniej więc nie miało to związku ze śmiercią i pogrzebem 

Eleonory. Powstaje zatem pytanie w jakim celu Maria z 14-letnim synem wybrała się w podróż 

do Polski? Do tej pory odpowiedź na to pytanie wydawała się prosta i oczywista, ponieważ 

znałem jedną wersję wydarzeń przekazaną mi przez mamę jaka była jej znana. Otóż wersja była 

taka że Eleonora zaręczyła się z kimś z uniwersytetu (podobno miał to być pracownik 

naukowy?) i były czynione przygotowania do hucznego wesela na które miała przyjechać 

matka. Jednak wszystko potoczyło się inaczej za sprawą zazdrosnej koleżanki, rywalki 

Eleonory, która nie mogąc znieść faktu że Eleonora wyjdzie za mąż za kogoś w kim ona też się 

kochała, postanowiła więc pozbyć się rywalki i otruła Eleonorę. Podobno obie studiowały 

medycynę więc łatwiej było zdobyć zabójczy specyfik. Taką wersję znałem i wydawała mi się 

ona prawdziwa, jednak po zapoznaniu się z treścią wywiadów przeprowadzonych z członkami 

rodziny oraz  z koleżanką Eleonory a także z wypowiedzią sędziego Stanczyka, sprawa stała 

się mniej oczywista a jeszcze bardziej zagadkowa. Pojawiły się bowiem trzy wersje śmierci 

Eleonory. Odniosłem także wrażenie że śmierć ta owiana była mgłą tajemnicy i najbliższa 

rodzina niechętnie o niej mówiła. Jedno jest pewne, Maria nie planowała przyjazdu do Polski 

w związku z pogrzebem, bo Eleonora żyła. Powód musiał być inny. Jeśli przyjąć wersję ze 

ślubem to zastanawiające jest że w Polsce krążyła taka pogłoska a o ślubie zupełnie nie 

wspomina jej siostra? Jej wersja była taka, że śmierć nastąpiła na skutek rdzeniowego zapalenia 

opon mózgowych. 

Być może tajemnica ta nie zostanie nigdy wyjaśniona. Jedynie dotarcie do dokumentów 

Reports of Deaths of American Citizens Abroad, (Raporty o śmierci amerykańskich obywateli 

za granicą) mogłyby coś wyjaśnić, ponieważ musiała tam być podana przyczyna śmierci. 

Myślę że to tragiczne zdarzenie wywarło wpływ na dalsze losy rodziny. Stąd tajemnice, 

niedomówienia, niezabliźnione rany, które przez lata bolały m. in. Camilę Niebrzydowską, 

bratanicę Eleonory. Gdy na Portalu Human of Chene Street Pan Krzyżowski zamieścił wywiad 

i zdjęcie Ireny Nowakowskiej (Niebrzydowskiej) siostry Eleonory, jej bratanica dodała kilka 

przepełnionych żalem komentarzy: 
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Camille Niebrzydowski-Kotowski: My aunt. Didn't want anything to do with us 5 nieces or 

nephews since my dad died. Sad. Don't make her up to be an angel. That family was far from 

that. 

Camille Niebrzydowski-Kotowski: Moja ciocia. Nie chciała mieć z nami nic wspólnego, z 

pięciorgiem siostrzenic i siostrzeńców od czasu śmierci mojego taty. Smutne. Nie rób z niej 

anioła. Ta rodzina była daleka od tego. 

Camille miała żal (jak się potem okazało nie w pełni uzasadniony) że w wywiadach 

dotyczących rodziny, które były publikowane, nigdy nie wspominano o jej ojcu Chesterze 

Niebrzydowskim. 

Camille Niebrzydowski-Kotowski: What I find interesting in these posts is that my dad, Chester, 

Zygmunds son, was never mentioned. He took care of his parents business after his dad died 

until he committed suicide in 1971. Then we were nobody. He was an important part of his 

dad's life, but apparently not to his mothers. How could this prominent family disown their 

own? I wish I would have known about this Web site sooner. 

Camille Niebrzydowski-Kotowski: Interesujące w tych postach jest to, że mój tata, Chester, syn 

Zygmunda, nigdy nie został wspomniany. Zajmował się sprawami swoich rodziców po śmierci 

ojca, dopóki nie popełnił samobójstwa w 1971 roku. Wtedy nie byliśmy nikim. Był ważną 

częścią życia ojca, ale najwyraźniej nie dla matki. Jak ta wybitna rodzina mogła odrzucić 

własną? Chciałabym wiedzieć o tej stronie internetowej wcześniej. 

Na ten komentarz odpowiedział Marian Krzyżowski wyjaśniając Kamili że jej ocena jest 

przedwczesna. 

Marian Krzyzowski: We've only posted 2 segments of 11, so you don't know what is coming. 

Maybe you should wait before you accuse Humans of not mentioning certain people. There was 

also a sister Eleanor, who has not been mentioned so far. 

Marian Krzyżowski: Opublikowaliśmy tylko 2 segmenty z 11, więc nie wiesz, co będzie dalej. 

Może powinieneś poczekać, zanim oskarżysz ludzi o nie wspominanie o niektórych ludziach. 

Była też siostra Eleanor, o której dotychczas nie wspomniano. 

I tu pojawia się bardzo zagadkowa wypowiedź Camili Niebrzydowskiej, bratanicy Eleonory 

która pisze następujący komentarz: 

Camille Niebrzydowski-Kotowski: I know about Eleanore. She died over seas. I guess she was 

considered the bad sheep of the family. Really sad. How does. someone do that to their own 

https://www.facebook.com/camille.niebrzydowskikotowski?comment_id=Y29tbWVudDoyMzI5MzUwMDM3MDk1NjhfMjMzNzk2MzkzNjIzNDI5
https://www.facebook.com/camille.niebrzydowskikotowski?comment_id=Y29tbWVudDoyMzI5MzUwMDM3MDk1NjhfMjMzNzk2MzkzNjIzNDI5
https://www.facebook.com/camille.niebrzydowskikotowski?comment_id=Y29tbWVudDoyMzI5MzUwMDM3MDk1NjhfMjMzNzk2MzkzNjIzNDI5
https://www.facebook.com/marian.krzyzowski.37?comment_id=Y29tbWVudDoyMzI5MzUwMDM3MDk1NjhfMjMzNzk3NDEwMjg5OTk0
https://www.facebook.com/camille.niebrzydowskikotowski?comment_id=Y29tbWVudDoyMzI5MzUwMDM3MDk1NjhfMjMzNzk5NTcwMjg5Nzc4
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child? But you are right. I will wait until the rest comes out. I'll keep looking for future updates. 

Like I said. I wish I knew about this site before. I am sorry if I came on too strong, but the whole 

family thing has hurt for years. Some scars you cannot heal. 

Camille Niebrzydowski-Kotowski: Wiem o Eleanore. Umarła za granicą. Myślę, że uważano ją 

za złą owce w rodzinie. Naprawdę smutne. Jak ktoś może to zrobić własnemu dziecku? Ale masz 

rację. Poczekam, aż reszta wyjdzie. Będę szukała przyszłych aktualizacji. Tak jak 

powiedziałam. Chciałabym wiedzieć wcześniej o tej stronie. Przepraszam, że zareagowałam 

zbyt mocno, ale cała rodzina bolała od lat. Niektóre blizny bolą. Nie możesz się wyleczyć. 

Trudno zrozumieć co miały znaczyć słowa Camille że Eleonorę traktowano jako czarną owcę  

w rodzinie i że wyrządzono jej krzywdę. Musiały być jednak jakieś skrywane historie które 

spowodowały taką wypowiedź Camille. Cóż, w każdej rodzinie są tematy tabu o których 

niechętnie się rozmawia. Czasem mają podłoże poważne a czasem są to historie zupełnie 

niewinne i niezrozumiałe dla osoby postronnej, jednak dla osób zainteresowanych których 

sprawa dotyczy mogą to być historie krępujące, wstydliwe czy w ich mniemaniu negatywnie 

wpływające na ogólny wizerunek.  

Marian Krzyżowski odpowiedział na komentarz Camille i zaprosił ją jednocześnie do 

udzielenia wywiadu na co Camille się zgodziła. 

Marian Krzyzowski do Camille Niebrzydowskiej: Thanks for your comment. We plan on 

running several photos with your dad, including one of our dad with his mom on his First Holy 

Communion day. If you want to add something about him, there is still time. The segment is the 

9th one, so I can record your comments. I sent you a message with my phone number to call. 

Marian Krzyżowski: Dziękuję za komentarz. Planujemy zrobić kilka zdjęć z twoim tatą, w tym 

jedno z naszego taty z jego mamą w dniu Pierwszej Komunii Świętej. Jeśli chcesz coś o nim 

dodać, wciąż jest czas. Ten segment jest dziewiąty, więc mogę nagrać twoje komentarze. 

Wysłałem ci wiadomość z moim numerem telefonu, pod który chcesz zadzwonić. 

Wypowiedź Camille - wnuczki Marii Niebrzydowskiej o braku akceptacji rodziny 

Chestera przez matkę i siostrę odczytuję w ten sposób w ich psychice strata Eleonory odcisnęła 

się głębokim piętnem i była tak ogromnym przeżyciem że nie potrafiły zaakceptowała 

dziewczyny o imieniu Eleonora ponieważ imię to ciągle przypominałoby im tragedię jaka się 

wydarzyła. Prawdopodobnie Maria próbowała uciec od bolesnych wspomnień. Miało to jednak 

zły skutek i w przyszłości być może było przyczyną kolejnej tragedii. Syn Marii Chester 

Niebrzydowski, przytłoczony problemami własnej rodziny i nie mając wsparcia matki nie 
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poradził sobie z problemami jakie go otoczyły i popadł w depresję co w końcu doprowadziło 

do jego samobójczej śmierci.  

Wracając do śmierci Eleonory warto zastanowić się nad wypowiedzią jej koleżanki Olgi 

Sobieski Stanko, która rzuca na sprawę trochę inne światło.  

Marian Krzyzowski przedstawia Olgę Sobieski Stanko: Olga Sobieski Stanko was Jozef 

Skutecki's niece and lived at 5013-5 Chene. The Skutecki's knew the Niebrzydowski family well. 

Ms Sobieski Stanko was interviewed in December 2005. 

Olga Sobieski Stanko była siostrzenicą Józefa Skuteckiego i mieszkała w 5013-5 Chene. 

Skutecki dobrze znał rodzinę Niebrzydowskich. Z Sobieską Stańką przeprowadzono wywiad w 

grudniu 2005 r. 

Fragment wywiadu dotyczący Eleonory Niebrzydowskiej: 

 “We found out later that she was pregnant. Her mother took her there and she died there… I 

guess the mother said they were going for a visit. You know in those days a girl got pregnant 

that was a horrible scandal… They were narrow-minded. So, I don’t know what happened, all 

I know is later, later, after the girl died we found that that was like a secret… The mother was 

very, very strict. She ran that bakery.” 

– Olga Sobieski Stanko 

 „Dowiedzieliśmy się później, że jest w ciąży. Matka zabrała ją tam i tam zmarła… Chyba 

matka powiedziała, że jadą na wizytę. Wiesz, że w tamtych czasach gdy dziewczyna zaszła w 

ciążę, było to okropnym skandalem ... Miały ograniczone zdanie. Więc nie wiem, co się stało, 

wszystko, co wiem, to później, później, po śmierci dziewczyny, stwierdziliśmy, że to była 

tajemnica… Matka była bardzo, bardzo surowa. Prowadziła tę piekarnię. 

- Olga Sobieski Stanko 

W świetle pogłosek o ciąży, zestawienie daty wyjazdu Eleonory i daty jej śmierci daje dużo do 

myślenia. Eleonora przybyła do Polski w sierpniu 1932 roku. Zmarła w kwietniu 1933 roku po 

8 miesiącach pobytu w kraju. Jeśli zatem przyjąć wersję o ciąży za prawdziwą to czyżby była 

to śmierć spowodowana komplikacjami porodowymi? 

Zastanawiające jest również to dlaczego pobyt w Polsce, Marii Niebrzydowskiej i jej14-

letniego syna trwał aż 6 miesięcy. Oboje z mężem prowadzili biznes w którym pracowali od 

rana do wieczora więc nieobecność Marii na pewno była uciążliwa dla Zygmunta. Poza tym 

trwał rok szkolny a ich syn Chester był uczniem. Co wobec tego wstrzymywało powrót Marii? 
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Po półrocznym pobycie w rodzinnych stronach dnia 19 października 1933 roku, 39 letnia 

Marianna Niebrzydowska opuściła Polskę. Wraz z synem wsiadła na statek M/S Kościuszko  i 

wyruszyła w podróż powrotną do USA.  

Statkiem M/S Kościuszko wypłynął z portu w Gdyni a dowodził nim legendarny kpt. Eustazy 

Borkowski, późniejszy kapitan polskiego transatlantyku Batory, pływającego dla armatora 

Gdynia – America Line, na trasie Gdynia - New York.  

Maria Niebrzydowska podróżowała pierwszą klasą kabinową. Na stan 320 pasażerów tylko 33 

osoby zakwaterowane były w kabinach I klasy. Ta kosztowna podróż świadczy o tym że 

Niebrzydowscy byli ludźmi zamożnymi. Oprócz dobrze prosperującej piekarni posiadali kilka 

domów czynszowych i „Zyg’s” bar o nazwie pochodzącej od imienia właściciela.  

11 dniach morskiej podróży, dnia 31 października 1933 roku statek M/S Kościuszko dotarł do 

portu w Nowym Jorku. 

 

Statek .S.S. Kościuszko na którym Maria Niebrzydowska wraz z synem wracała do USA. 
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Wycinek z lity pasażerskiej statku SS Kościuszko. Poz. nr 3 - Niebrzydowska Maria,  poz. nr 

4 - Niebrzydowski Chester - uczeń. 

 

Wycinek listy pasażerskiej z adresami pod którym przebywała i pod który się udaje w drodze 

powrotnej do USA. 

 Informacje zawarte w rubrykach listy pasażerskiej. 

1. Maria Niebrzydowska, lat 39, narodowość polska, miejsce urodzenia Piątnica, posiada 

paszport RP nr 890838 Immigration Visa 895302 wydana w Waszyngtonie 6 marca 

1933 roku. Ostatni wyjazd (z USA ) 31 marca 1933 roku. 
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2. Rysopis: wzrost: 5’ 7” (170 cm), cera: jasna, włosy: blond, oczy: brązowe, znaki 

szczególne: brak. 

3. Maria Niebrzydowska podaje że pierwszy raz wyjeżdżała do USA w 1912 roku. (21 

lat wcześniej). 

4. Adres w USA pod który udawała się w 1933 roku: 5409-Chene Street, Detroit, 

Michigan. 

5. Osoba w USA do której się udaje: Zygmunt Niebrzydowski - mąż i ojciec 14 letniego 

Czesława. 

6. Osoba pozostająca w kraju z którego obecnie przybywa, Maria podała: brat Bolesław 

Sekmistrz9, Łomża ul. Szosowa 10m 16. 

 

                                                             
9 Bolesław Sekmistrz, syn Izydora i Elżbiety z Góreckich, małżonków Sekmistrz (II małżeństwo Izydora po 

śmierci I żony Franciszki Kosko), urodzony dnia ….. 1894 roku w Elżbiecinie (Wyszczególniony w dokumencie 

ze spisu ludności imperium rosyjskiego, z 1895 roku). 
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Alfabetyczny rejestr pasażerów statku MS Kościuszko podróżujących I klasą. 

Poz.9-4 Niebrzydowski Chester -U.S. Citizen i poz. 9-3 Niebrzydowski Maria – Alien -(obca). 

 

 

 

Po 6 latach od śmierci Eleonory w 1939 roku jej siostra Irena wyszła za mąż za Henryka 

Nowakowskiego urodzonego w stanie Connecticut. Ślub córki musiał być dla Nowakowskich 

sporym zaskoczeniem ponieważ doszło do niego bez ich wiedzy. Nie wiadomo z jakich 
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powodów młodzi nie poinformowali rodziców o swojej decyzji i ślub wzięli w stanie Indiana. 

Powodem nie była to ciąża gdyż syn ich urodził się po roku od ślubu. 

Postawieni przed faktem dokonanym Maria i Zygmunt Niebrzydowscy przenieśli się z 

Chene Str. i zamieszkali razem z młodymi małżonkami. Przeprowadzany w 1940 roku kolejny 

spis powszechny mieszkańców USA wykazał że Maria i Zygmunt Niebrzydowscy mieszkali 

pod adresem 1526 Robinwood Avenue w 15 okręgu Detroit.  

 

 

W spisie jako głowa domu figuruje 27 letni Henry Nowakowski a pozostali mieszkańcy to: 

- Irene Nowakowski (z domu Niebrzydowska) lat 23 – żona, 

- Richard Nowakowski – syn (niemowlę), 

- Zygmunt Niebrzydowski lat 47 – teść, 

- Maria Niebrzydowska lat 46 – teściowa, 

- Chester Niebrzydowski lat 20 - szwagier, 

- Stanley Sekmistrz lat 54 – lokator, ( Stanisław Sekmistrz był przyrodnim bratem Marianny 

Niebrzydowskiej.) 

 

W 1954 roku Zygmunt Niebrzydowski sprzedał piekarnię Chene Modern Bakery Antoniemu 

Włodkowskiemu który ożenił się z Aurelią Nowakowską (prawdopodobnie rodzina Henrego, 
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zięcia Zygmunta). Aurelia wraz ze swoją siostrą Adelin była współwłaścicielką baru Bristol, 

po drugiej stronie ulicy Chene10. 

Prowadzenie piekarni widocznie było już ponad siły dla 63-letniego wówczas Zygmunta. Zajął 

się więc prowadzeniem baru w którym pomagał mu jego syn Chester. Bar położony był w 

Hamtramck pomiędzy ulicą Conant i aleją Joseph Campau.  

  

 

Zygmunt Niebrzydowski w swoim barze. Zdjęcie pochodzi z Chene Street History Project Archive, 

University of Michigan. 

Po sprzedaży piekarni Modern Bakery, Zygmunt Niebrzydowski żył jeszcze 10 lat. Przed 

śmiercią zamieszkiwał pod adresem 19376 Spencer, Detroit USA. 

                                                             
10 Informację o sprzedaży podaje Marian Krzyżowski: ”In 1954, Zygmunt Niebrzydowski sold the Chene Modern 

Bakery to Anthony Włodkowski. then married Aurelia Nowakowski, who was co-owner along with her sister 

Adeline, of the Bristol Bar, across the street on Chene”. 
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Dom przy 19376 Spencer Avenue, Detroit USA w którym Niebrzydowscy zamieszkiwali przed 

śmiercią Zygmunta. 

 

Mąż Marii, Zygmunt Niebrzydowski zmarł w szpitalu Holy Cross (szpital Świętego Krzyża) 

dnia 11.05.1964 roku. Żył 72 lata.  

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało dnia 16 maja 1964 roku w kościele św. Stanisława 

w Detroit po czym zwłoki Zygmunta zostały pochowane na Mount Olivet Cemetery (sekcja 21, 

grób 1485). Usługi pogrzebowe świadczył dom pogrzebowy Leo J. Millera. 
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Śmierć Zygmunta Niebrzydowskiego była chyba kolejną śmiercią która jeszcze mocniej 

naruszyła podstawy prawidłowego funkcjonowania rodziny Niebrzydowskich. Słowa jakie 

wypowiedziała Camilla Niebrzydowski- Kotowska, wnuczka Niebrzydowskich a córka 

Chestera wyraźnie wskazują że pomiędzy Marią Niebrzydowską a jej synem Chesterem i jego 

rodziną nie było prawidłowych więzi. Nie mam prawa do oceny tej sytuacji gdyż nie znam 

przyczyny tych problemów ale jednocześnie nie mogę się oprzeć wrażeniu że podłożem 

rozdźwięków rodzinnych mogła być jednak tajemnicza śmierć Eleonory. Półprawdy, 

tajemnice, wyrzuty jakie pewnie czynili sobie rodzice Eleonory w związku z jej tragicznym 

wyjazdem, wzajemne niechęci nie służyły dobrze rodzinie. Surowość Marii okazywana w 

stosunku do najbliższych mogła być cechą jej silnego charakteru ale równie dobrze mogła być 

też maską pod którą rozgrywała się wewnętrzna walka z własnymi słabościami a może 

wyrzutami sumienia. Co się działo w jej głowie i w jej duszy tego nie wiemy. To tylko 

przypuszczenia. 

Po śmierci męża Maria Niebrzydowska żyła jeszcze 11 lat. Zmarła dnia 13 kwietnia 1975 roku 

w wieku 81 lat.  

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało w kościele Matki Bożej Królowej Niebios dnia  16 

kwietnia 1975 roku po czym została pochowana na Mount Olivet Cemetery11 (sekcja 21, grób 

                                                             
11 Mount Olivet Cemetery to największy cmentarz w Detroit przy 17100 Van Dyke Avenue w mieście Detroit w 

hrabstwie Wayne w stanie Michigan składający się z ponad 300 akrów starannie utrzymanych trawników i 

ogrodów, które tworzą spokojną oazę w mieście.. Został otwarty w 1888 roku. Jest własnością i w zarządzie Mount 

Elliott Cemetery Association, niekomercyjną organizację katolicką. Na terenie cmentarza można zobaczyć 
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1485) w Detroit hrabstwo Wayne, Michigan, USA. Usługi pogrzebowe świadczył dom 

pogrzebowy Leo J. Millera. 

 

  

 

                                                             
dziesiątki prywatnych mauzoleów rodzinnych, przeplatanych wysokimi dębami i klonami. Wiele z nich honoruje 

wiele pokoleń rodzin z okolic Detroit z hrabstw Wayne, Oakland i Macomb.  
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Mapka cmentarza Góry Oliwnej w Detroit, Wayne County, Michigan z zaznaczoną 

lokalizacja grobu Marii i Zygmunta Niebrzydowskich. 

 

 

 

Irene Nowakowski z domu Niebrzydowska,  

córka Marii i Zygmunta, siostra Eleonory. 
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Irene Niebrzydowska urodziła się 22 maja 1916 roku w Detroit 

Michigan jako drugie dziecko w rodzinie Zygmunta i Marii z domu 

Sekmistrz, małżonków Niebrzydowskich.  

11stycznia 1939 roku w stanie Indiana wyszła za mąż za Henry’ego 

Nowakowskiego urodzonego w Sterling Connecticut 24 marca 1912 

roku, zamieszkałego w Detroit, Wayne Michigan. Henry był synem 

Alexandra i Sophie Schmidt wrodzonej w Polsce. Pracował jako 

państwowy inspektor autostrad.  

 

Irene Nowakowski wraz ze swoją córką Christiną Herwick w styczniu 2004 roku udzieliły 

wywiadu panu Marianowi Krzyżowskiemu.  

 

Humans of Chene Street 

Opublikowane 21 lutego 2016 r. 

  

(1/11) “I started with Ferry School until eighth grade and then I went to St. Stanislaus… I 

didn’t like school… I thought a change was what I really needed, maybe it would be easier for 

me at another school, I didn't know. I liked [St. Stanislaus]. I liked the nuns. They were strict 

and  I always thought that anybody that strict was a good person. Because that’s the only way 

you’ll learn… My mother started me [working in the bakery] since I was a young girl, six years 

old. And then of course I went to school. I didn’t care for school. I did want to go to the school 

of cosmetology. So then I quit eleventh grade and went to school. Then I worked for a little 

while as a hairdresser. But my dad couldn’t see that, him having a business and me working 

for somebody. I shouldn’t maybe say that. So, I worked in the bakery all the time… I met [my 

husband] at Dom Polski, at a dance, yes. Henryk Nowakowski. He was born in Sterling, 

Connecticut. He lived on Trombly just before you get to Mt. Elliott.”  

 

MK: When did you get married? “In January of ’39… in Indiana. My mom and dad just couldn’t 

see me getting married yet.” 

 

MK: Eloped? “Yes. I had two children. My son [Richard] was born in 1940 and my daughter 

[Christina] in 1945… Dad mellowed quite a bit, mom didn’t… [Henryk] was a very good 

https://www.facebook.com/humansofchenestreet/?__xts__%5B0%5D=68.ARCxKd_I_yXxWOYgLCGML2NDwIXMPXV0mM4_oOdgA7Vnt_MSRD396IVZPbNLIQ24RixaAcjlDKxcJjf2Mo-PXrqvExjckU-OM4ywg8pmEdnCpcVGp1xoRFFD5OY4_KjGxcC2kuGTsNILzRuiWobSNAGu9yt4_CSosOYoR54NBfLkLG1B9odtS4RvCjpCbCFSalt_Ei07tiV9E_RlNlW108uJBAw0ZqOHN4NJyZ0Hbl6CRZ_33T2t7m1hqiowHD7NpAcddXB_cGgtsIEUSEhXpHGQlP03z1dNTGdmGU-1C6X_skaXZdLpzpNx9iLMxPcqQn7yK6qka2mypZidrNXYDVY&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/humansofchenestreet/photos/a.197953627207706/232935003709568/?type=3&theater
https://www.facebook.com/humansofchenestreet/photos/a.197953627207706/232935003709568/?type=3
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husband. Everybody liked him. Especially the ladies because he loved to tell jokes and they 

loved to hear them.” 

 

– Irene Nowakowski 

  

(1/11) „Naukę zaczynałam w Ferry School aż do ósmej klasy, a potem poszłam do St. 

Stanislaus… Nie lubiłem szkoły… Myślałem, że zmiana jest tym, czego naprawdę potrzebuję, 

może łatwiej będzie mi w innej szkole, Nie wiedziałam. Podobało mi się w [St. Stanisław]. 

Podobały mi się zakonnice. Były surowe i zawsze myślałem, że każdy, kto jest surowy, jest 

dobrym człowiekiem. Ponieważ to jedyny sposób, żeby się nauczyć ... Moja matka zaczęła mnie 

przyzwyczajać [pracować w piekarni], odkąd byłam młodą dziewczyną, sześć lat. A potem 

oczywiście poszłam do szkoły. Nie dbałam o szkołę. Chciałam iść do szkoły kosmetologii. Więc 

rzuciłam jedenastą klasę i poszłam do szkoły. Potem przez chwilę pracowałam jako fryzjer. Ale 

mój tata tego nie widział, on ma firmę, a ja pracuję dla kogoś. Może nie powinnam tak mówić. 

Tak więc cały czas pracowałam w piekarni… Spotkałam [mojego męża] w Domu Polskim, na 

tańcu, tak. Henryk Nowakowski. Urodził się w Sterling, Connecticut. Mieszkał na Trombly, 

zanim dotrzesz na Mt. Elliott.” 

 

MK: Kiedy wyszłaś za mąż? „W styczniu 39 roku… w Indianie. Moja mama i tata jeszcze nie 

wiedzieli, jak brałam ślub”. 

 

MK: Uciekłaś? "Tak. Potem miałam dwoje dzieci. Mój syn [Richard] urodził się w 1940 r., A 

moja córka [Christina] w 1945 r.… Tata trochę złagodniał, mama nie… [Henryk] był bardzo 

dobrym mężem. Wszyscy go lubili. Zwłaszcza kobiety, ponieważ uwielbiał opowiadać dowcipy, 

a one uwielbiały je słuchać. ” 

 

- Irene Nowakowski 
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 Akt ślubu Ireny Niebrzydowskiej i 

Henryka Nowakowskiego. 
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Irene Nowakowska z domu Niebrzydowska Zdjęcie pochodzi z Chene Street History Project Archive, 

University of Michigan. 

 

Irena i Henry Nowakowscy mieli dwoje dzieci: 

 Richard Conrad Nowakowski urodzony 28 marca 1940 roku, 

 Christina Nowakowska, po mężu Herwick urodzona 2 marca 1945 roku. 
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Richard Nowakowski, syn Irene i Henry’ego zmarł dnia 9 lipca 1959 roku przeżywszy zaledwie 19 

lat.  Nieznana jest przyczyna przedwczesnej śmierci Richarda. Pochowany został na Mount Olivet 

Cemetery. 

 

Dziesięć lat później w kwietniu 1969 roku zmarł mąż Irene, Henry Nowakowski. Żył 57 lat. 

 

 

Fragment wywiadu dr Mariana Krzyżowskiego z sędzią Beniaminem Stanczykiem w którym 

wspomina on siostry Niebrzydowskie. 

84 

MK: So Niebrzydowski actually had that building built? 

BS: Yep. 

MK: But then Modern Bakery.. 

BS: That was Modern Bakery.  

MK: That was Modern Bakery? 
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BS: Uh huh. Oh yea. 

MK: So he was in that Woolworth building? 

BS: After he died or retired, Woolworth bought the building. I remember that distinctly because I had a 

lawsuit against Woolworth. A lady fell on the sidewalk in front of it. 

MK: What year was that? 

BS: I can’t remember the year.  

MK: So the Modern Bakery didn’t move over at all after that? 

BS: They went out of business. I can’t remember what year it was. They moved from the east side of 

Chene to the west side in the 1930s. I can’t remember what year. Both girls were nice looking. Eleanor, 

the older was a brunette, Irene the younger girl, tall, very tall, very beautiful, today she has gorgeous 

white hair. I see her at club meetings. 

MK:  

So she still in Warren you say. 

BS: Yea, I think she’s in Warren. 

MK: And it would be Nowakowski, Irene Nowakowski?  

BS: Yea, yea. 

MK: I’ll see if I can track her down. 

BS: And a lady who sees her quite often is Nancy Milewski.  

MK: Do you now how I can get hold of Nancy Milewski? 

BS: She lives in Warren, she’s in the phone book. Nancy lived on Farnsworth, I think. Her picture’ s 

on the wall there. She was a schoolmate of wife’s at Northeastern High School. They belonged to the 

Polish Aid Society. I’m trying to think who else...You 

 

(84) 

MK: Więc Niebrzydowski faktycznie zbudował ten budynek? 

BS: Tak. 

MK: Ale potem Modern Bakery .. 

BS: To był Modern Bakery. 

MK: To była nowoczesna piekarnia? 

BS: Uh huh. O tak 

MK: Więc był w tym budynku Woolworth? 

BS: Po jego śmierci lub przejściu na emeryturę Woolworth kupił budynek. Pamiętam to 

wyraźnie 

ponieważ miałem proces przeciwko Woolworth. Pani upadła na chodnik przed nim. 

MK: Który to był rok? 

BS: Nie pamiętam roku. 
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MK: Więc Modern Bakery wcale się nie przeniosła? 

BS: Wyszli z biznesu. Nie pamiętam, jaki był rok. Przeprowadzili się z wschodniej strony Chene 

na stronę zachodnią w latach 30. XX wieku. Nie pamiętam w którym roku. 

Obie dziewczyny były ładne. Eleanor, starsza była brunetką, Irene młodsza dziewczyna, 

wysoka, bardzo wysoka, bardzo piękna, dziś ma wspaniałe białe włosy. Widzę ją na spotkaniach 

klubowych. 

MK: Więc nadal jest w Warren, mówisz. 

BS: Tak, myślę, że jest w Warren. 

MK: A to byłaby Nowakowski, Irene Nowakowski? 

BS: Tak, tak. 

MK: Zobaczę, czy uda mi się ją wyśledzić. 

BS: A dama z którą często ją widuje, to Nancy Milewski. 

MK: Czy wiesz, jak mogę dotrzeć do Nancy Milewski? 

BS: Mieszka w Warren, jest w książce telefonicznej. Myślę, że Nancy mieszkała  w Farnsworth. 

Jej zdjęcie jest tam na ścianie. Była koleżanką żony w Northeastern High School. Należały do 

Polskiego Towarzystwa Pomocy. Staram się myśleć, kto jeszcze ...  

 

Irene Nowakowski zmarła 25 sierpnia 2005 roku, w rok po udzieleniu wywiadu panu 

Marianowi Krzyżowskiemu. Żyła 89 lat. 

 

Informacja z nekrologu: 
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Nowakowski Irene (NEE Niebrzydowski) Age 89, August 25, 2005. Beloved wife of the late 

Henry. Loving and proud mother of Christine Nowakowski and the late Richard. Dear aunt of 

four nieces and nephews. 

Nowakowski Irene (Nee Niebrzydowski) Wiek 89, 25 sierpnia 2005 r. Ukochana żona 

zmarłego Henryka. Kochająca i dumna matka Christine Nowakowski i zmarłego Richarda. 

Droga ciocia czwórki siostrzenic i siostrzeńców. 

Wizyta w domu pogrzebowym w niedzielę 28 sierpnia 2005 r, od 3-9 po południu z modlitwą 

o godz.19.00 w zakładzie pogrzebowym Wujek-Calcaterra & Sons Inc., 36900 Schoenherr  w 

Metro Parkway (16 Mile Rd.). Uroczystości żałobne w poniedziałek 29.sierpnia o 9 rano w 

kościele St. Blase Catholic Church, 12151 15 Mile Road, do czasu mszy świętej 9:30 rano. 

Pochowanie zwłok na Mt. Cmentarz Oliwny. Preferowane darowizny na Capuchin Soup 

Kichen12 1740 Mt. Elliott, Detroit 48207 

 

Płyta nagrobna Irene Nowakowskiej z wyrytą inskrypcją:  

Ukochana żona i matka Irene Nowakowski (22 maja 1916 r. - 23 sierpnia 2005 r .Na zawsze w 

naszych sercach)  

Opisując losy rodziny Sekmistrzów, w tym Marii Niebrzydowskiej (Sekmistrz) 

korzystałem z różnych form pozyskiwania informacji. Każdy wątek, każdy drobny szczegół 

był kolejnym puzlem w tej układance ludzkich losów. Wykorzystałem również portal 

społecznościowy Facebook dzięki któremu pozyskałem zdjęcie profilowe Christiny 

Niebrzydowskiej Herwick, córki Irene i Henry’ego Nowakowskich które zestawiłem ze 

zdjęciem Irene. Początkowo zastanawiałem się czy nie jest to tylko zbieżność nazwisk i czy 

                                                             
12 Charytatywna kuchnia prowadzona przez kapucynów dożywiająca ubogich. 
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odnalazłem właściwy profil, ale po zestawieniu zdjęc nie miałem wątpliwości. Podobieństwo 

według mnie jest uderzające.  

 

Irene Nowakowska-Niebrzydowska i jej córka Christine Niebrzydowska Herwick. 

 

Chester (Czesław) Niebrzydowski  

syn Zygmunta i Marii Sekmistrz, brat Eleonory i Irene. 

 

Chester Niebrzydowski urodził się 20 lipca 1919 roku w Detroit. 

Był najmłodszym synem Zygmunta i Marii Sekmistrz, małżonków 

Niebrzydowskich. Jako 14 letni chłopiec towarzyszył swojej matce 

Marii Niebrzydowskiej w podróży do Polski w 1933 roku. Była to 

jego pierwsza i ostatnia wizyta w Polsce. 

Związek małżeński zawarł z Eleanor Felicją Węgrzynowską która 

urodziła mu pięcioro dzieci. 
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Żona Chester’a Niebrzydowskiego Eleanor z domu Węgrzynowska urodziła się 21 września 

1924 roku w Hamtramck.  

 Skąd przybyła rodzina Eleanor Węgrzynowskiej dokładnie nie wiadomo. W latach 1905 - 1913 

z Polski do USA wyemigrowało 11 Węgrzynowskich.  

(W przyszłości zamierzam nawiązać kontakt z panią Camille Niebrzydowską-Kotowską, córka 

Chestera Niebrzydowskiego i Eleonore Węgrzynowskiej w celu rozszerzenia wiadomości o jej 

rodzinie). 

 

 

Chester Niebrzydowski, syn Zygmunta i Maryi, z żoną Eleanore Niebrzydowską (a domu 

Wegrzynowska) w nieznanym miejscu, prawdopodobnie pod koniec lat 1940. 

Zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości Pana Mariana Krzyżowskiego, Chene Street History Project 

Archive, University of Michigan. Opis zdjęcia dodany przez P. Mariana Krzyżowskiego. 
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Chester pracował w drukarni ale po pracy wspomagał 

działania biznesowe rodziny. Jednak po śmierci ojca gdy 

stosunki rodzinne pogorszyły się i do tego doszły problemy z 

chorobą córki która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa 

systematycznie popadał w pogłębiającą się depresję. 

  

Swoimi wspomnieniami o ojcu i jego rodzinie podzieliła się z 

Marianem Krzyżowskim córka Czesława Niebrzydowskiego, 

Camille Niebrzydowski-Kotowski, która po przeczytaniu w 

Internecie na stronie Human of Chene Street wcześniejszych postów o rodzinie Marii  i 

Zygmunta Niebrzydowskich skontaktowała się z nim i udzieliła wywiadu. 

 

Camille Niebrzydowski-Kotowski, córka Chestera Niebrzydowskiego 

i Eleonore Węgrzynowskiej. 

Zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości Pana Mariana Krzyżowskiego, Chene Street History Project 

Archive, University of Michigan. Opis zdjęcia dodany prze p. Mariana Krzyżowskiego. 

 

 


