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Materiał zebrał i opracował: Tadeusz Trepanowski 

kwiecień – maj 2020 r.  

 

 

Losy łomżyńskich emigrantów  

z rodziny Sekmistrzów i Niebrzydowskich – cz. IV 

(Materiał roboczy) 

 

Emigracja, rok 1913 ciąg dalszy.  

 Zygmunt Sekmistrz syn Walentego i Marianny Dybikowskiej, brat Józefy, urodził 

się 10 stycznia 1896 roku w Dobrzyjałowie. W 1913 roku mieszkał w Dobrzyjałowie k/ 

Łomży.   

Emigracja:  

Dnia 28 maja 1913 roku 17-letni Zygmunt Sekmistrz razem ze swoją 18-letnią siostrą Józefą 

na pokładzie statku S.S. Brandenburg wypłynął z portu Bremen-Niemcy, udając się na 

emigrację do Ameryki. Do Nowego Jorku przybył 11(13) czerwca 1913 roku. Na liście 

pasażerskiej zapisano, że Stanisław Sekmistrz z zawodu robotnik rolny, potrafiący pisać                   

i czytać, udaje się do Deerfield1 w Massachusetts, do kolegi o nazwisku Jackowski. Podano 

również jego rysopis, z którego dowiadujemy się, że był chłopakiem niskiego wzrostu 5’ 1”, 

(154.94 cm) i, podobnie jak jego siostra Józefa, miał blond włosy i niebieskie oczy. Przy 

sobie miał gotówkę w wysokości 25 dolarów.  

 
1 Deerfield – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin. 
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Sekmistrz Sigmund Passenger ID: 100662010511 Manifest page. 17, line 28 

 

Wycinek z listy pasażerskiej. Poz. nr 28 Sekmistrz Zygmunt. 

Nie wiadomo, jak toczyło się życie Zygmunta po przybyciu do USA. Z późniejszych 

dokumentów na jakie natrafiłem wynika, że Zygmunt Sekmistrz przeniósł się do Detroit, 

gdzie mieszkała jego stryjeczna siostra Maria Niebrzydowska z domu Sekmistrz. W arkuszu 

spisowym czternastego powszechnego spisu mieszkańców Stanów Zjednoczonych z dnia              

6 stycznia 1920 roku przeprowadzanego dla 9 dystryktu miasta Detroit położonego                        

w hrabstwie Wayne stan Michigan, 23-letni Zygmunt Sekmistrz figuruje jako członek 

rodziny Zygmunta Niebrzydowskiego. Stopień jego pokrewieństwa z Zygmuntem 

Niebrzydowskim – głową rodziny, określono jako szwagier. Zygmunt Sekmistrz z rodziną 

Niebrzydowskich mieszkał pod adresem 1116 Joseph Campau Avenue, Detroit Ward 11, 

Wayne, Michigan, USA. W rubrykach dotyczących zawodu i miejsca pracy wpisano: 

robotnik zatrudniony w fabryce. Stan cywilny: kawaler. 
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Wycinek arkusza spisowego z 1920 roku 

Trzy lata później, 20 stycznia 1923 roku, Zygmunt Sekmistrz był świadkiem na ślubie swojej 

22-letniej siostry Stanisławy, urodzonej w 1901 roku w Polsce (córki Walentego i Marii 

Dybikowskiej) z 25-letnim Franciszkiem Rydzewskim urodzonym w 1895 roku w Polsce, 

synem Adolfa i Anny Raczlurki(?). Ślubu udzielił ks. Wiśniewski w kościele w Detroit. 

(Siostra Zygmunta, Stanisława Sekmistrz, wyemigrowała do USA w 1914 roku mając 

zaledwie 13 lat, a jej mąż Franciszek Rydzewski przybył do USA rok wcześniej, w 1913 

roku.) 

  

Rodzeństwo Sekmistrzów żyło ze sobą dość blisko, ponieważ po ślubie Stanisławy                           

i Franciszka Zygmunt Sekmistrz przez pewien czas mieszkał razem z nimi. W 1930 roku w 

arkuszu powszechnego spisu mieszkańców 32-letni Zygmunt zarejestrowany został jako 

członek rodziny małżonków Franciszka Rydzewskiego i Stanisławy Sekmistrz. 

Pokrewieństwo z Franciszkiem Rydzewskim (głową rodziny) – szwagier. Z rodziną 

Rydzewskich jako lokator mieszkał jeszcze Józef Pieńkowski.  

 

Wycinek arkusza spisu ludności z 1930 roku. 

 

Przez jakiś czas Zygmunt Sekmistrz przebywał na terenie Kanady. Może pobyt w Kanadzie 

był spowodowany pracą, a może innymi względami: w każdym razie na terenie Kanady, w 

lipcu 1932 roku, 36-letni Zygmunt zawarł związek małżeński z 31-letnią Katarzyną 
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Krawczyk urodzoną 20 września 1901 roku w Polsce w miejscowości Szarowola2. Rodzina 

Krawczyków przybyła do Kanady we wrześniu 1925 roku i zamieszkiwała pod adresem: 911 

Marie Str. Windsor, Canada. 

Ślub odbył się prawdopodobnie w mieście Windsor w Kanadzie, gdyż tam mieszkała 

Katarzyna. (Windsor to miasto należące do prowincji Ontario w hrabstwie Essex w Kanadzie, 

położone jest nad rzeką Detroit, na samej granicy z USA i miastem Detroit).  

Dnia 20 lipca 1932 roku, w porcie rzecznym Detroit, Zygmunt wraz ze swoją żoną Katarzyną 

przekraczali granicę pomiędzy Kanadą a USA.  

W dokumencie przeznaczonym na użytek celników i urzędników emigracyjnych, 

zawierającym dane pasażera, odnotowano, że Katarzyna udawała się do Detroit w USA pod 

adres: 4815 Dubois Street do męża Zygmunta Sekmistrza, który towarzyszył jej w podróży. 

(Ulica Dubois znajdowała się we wschodniej części polskiej dzielnicy Poletown East3). 

Odnotowano też, że wcześniej nie przebywała na terenie Stanów Zjednoczonych. W rubryce 

"cel przyjazdu i czas pobytu w USA" zapisano: stały mieszkaniec. Katarzyna złożyła 

oświadczenie, że nie była nigdy deportowana. 

  

 

 
2 Szarowola to wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie 

Tomaszów Lubelski. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa 

zamojskiego. 

3 Poletown East to dzielnica Detroit w stanie Michigan, granicząca z enklawą Hamtramck. Obszar ten został 

nazwany na cześć polskich imigrantów, którzy pierwotnie w nim mieszkali. Część dzielnicy mieszkalnej znanej 

jako Poletown w 1981 została wysiedlona przez władze miasta Detroit które przekazały ten teren pod rozbudowę 

fabryki samochodów General Motors. Wysiedlono ok. 4,500 mieszkańców a budynki zrównano z ziemią.  
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Manifest - dokument pasażera statku, przeznaczony na użytek celników i urzędników 

emigracyjnych, zawierający dane Katarzyny Sekmistrz. 

 

 

Miasto Detroit, mimo swojego rozwoju i dużych możliwości zatrudnienia, nie stało się stałym 

miejscem zamieszkania Zygmunta i Katarzyny Sekmistrzów. Najwyraźniej szukali cichszego, 

spokojniejszego miejsca. Przenieśli się do małej miejscowości Augusta Township, położonej 

w powiecie Washtenaw w stanie Michigan. Zygmunt znalazł zatrudnienie w rolnictwie                    

i pracował jako operator maszyn na farmie. W miejscowości Augusta Township Zygmunta             
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i Katarzynę Sekmistrzów zastał kolejny, szesnasty, powszechny spis mieszkańców Stanów 

Zjednoczonych, przeprowadzony 29 kwietnia 1940 roku. Sekmistrzowie mieszkali pod 

adresem 237 Bunton Road, Augusta Township a rodzina ich powiększyła się o dwóch synów: 

sześcioletniego Richarda i siedmiomiesięcznego Edwarda. 

 

 

Dane z arkusza spisowego z 1940 roku dotyczące Katarzyny Sekmistrz. 

 

Wycinek arkusza spisowego z 1940 roku. W ramce skład rodziny Zygmunta Sekmistrza. 

Miejsce zamieszkania: Augusta Township, powiat Washtenaw, stan Michigan USA.. 

Skład rodziny: 

Sekmistrz Zygmunt lat 45, urodzony w 1885 roku w Polsce. Zawód: farm operator, 

Sekmistrz Catherine lat 28, urodzona w 1912* roku w Polsce. 

Sekmistrz Richard G. lat 6. urodzony w 1934 roku w Michigan, USA.  

Sekmistrz Edward J. 7 mieś. urodzony w 1939 roku w Michigan, USA.  
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*W arkuszu spisowym odnotowano nieprawidłowy wiek i datę urodzenia Katarzyny Sekmistrz.                 

W dokumencie wydanym podczas przekraczania granicy w 1932 roku podano wiek Katarzyny: 30 lat               

i 10 miesięcy, więc urodziła się w 1901. Ten sam rok urodzenia podany jest na nagrobku Katarzyny.  

 

 

  

 

Obecny wygląd domu zlokalizowanego pod adresem 10944 Tuttle Will Rd. Augusta Township, 

Washtenaw, Michigan, USA, gdzie zamieszkiwała rodzina Zygmunta Sekmistrza.  

 

27 kwietnia 1942 roku 47-letni Zygmunt Sekmistrz, zamieszkały pod adresem 10944 Tuttle 

Hill Rd. Willis Augusta Township, Washtenaw, Michigan, USA, został objęty mobilizacją                  

i jako rezerwista otrzymał wojskową kartę rejestracyjną. Nie wiadomo, czy został wcielony 

do US Army i czy brał udział w II wojnie światowej.  
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Wojskowa karta rejestracyjna Zygmunta Sekmistrza z 1942 roku. 
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Dnia 6 stycznia 1971 roku w Ann Arbor4, Washtenaw, Michigan zmarła żona Zygmunta 

Sekmistrza, Catherine (Katarzyna) Sekmistrz z domu Krawczyk, ostatnio zamieszkała                    

w Bridgewater5, Washtenaw, Michigan. Katarzyna Sekmistrz żyła 70 lat.  

 

 

Pochowana została na Saint Joseph Cemetery Ypsilanti Wasthenaw County, Michigan, USA. 

 

Zygmunt Sekmistrz zmarł 7 lutego 1993 roku w Meridian6, Ingham, Michigan, USA,              

w wieku 97-98 lat. Numer aktu zgonu: 008292. Pozostawił synów Richarda i Edwarda, 

ośmioro wnuków i czworo prawnuków. 

 
4 Ann Arbor – miasto w Stanach Zjednoczonych, centrum administracyjne hrabstwa Washtenaw w stanie 

Michigan, około 60 km na zachód od Detroit. 

5 Bridgewater Township to cywilna gmina hrabstwa Washtenaw w amerykańskim stanie Michigan. Miejscowość 

została założona w 1833 roku. Początkowo nosiło nazwę Hixon Township, po Danielu Hixonie, który osiadł 

tutaj w 1829 roku. Następnie zostało przemianowane na obecną nazwę przez pierwszego przełożonego, George'a 

A. Howe'a, którego matka przeprowadziła się wraz z wieloma osadnikami z miasta Bridgewater w hrabstwie 

Oneida w Nowym Jorku.  
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Ostatnie miejsce zamieszkania – East Lansing 7, Michigan, 48823, USA.  

 

Dane dotyczące zgonu Zygmunta Sekmistrza ze spisu zmarłych stanu Michigan 

 

Grób Zygmunta Sekmistrza na Saint Joseph Cemetery Ypsilanti Wasthenaw County, 

Michigan, USA. 

 

 
6Meridian Charter Township to czarterowa gmina hrabstwa Ingham w amerykańskim stanie Michigan. 

Miasteczko czarterowe jest formą samorządu w amerykańskim stanie Michigan. Miasto otrzymało kartę, która 

pozwala na pewne prawa i obowiązki związane z rządami rodzinnymi, które są zasadniczo pośrednie między 

prawami miasta (półautonomiczna jurysdykcja w Michigan) i wioski. 

7 East Lansing – miasto w północnej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Michigan. Bezpośrednio sąsiaduje 

ze stolicą stanową Lansing i tworzy z nią jeden zespół miejski. Większość jego obszaru administracyjnie należy 

do hrabstwa Ingham, zaś mała część przynależy do hrabstwa Clinton. 
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Dzieci i wnuki Zygmunta i Katarzyny Sekmistrzów: 

   Richard Eugene Sekmistrz  

Urodził się 28 kwietnia 1933 roku w Ann Arbor, Washtenaw 

County, Michigan, USA w rodzinie polskich emigrantów. Ojciec 

Zygmunt Sekmistrz, urodzony 10 stycznia 1896 roku, pochodził              

z Dobrzyjałowa pow. Łomża, a matka Katarzyna z domu 

Krawczyk urodziła się 20 września 1901 roku w Polsce we wsi 

Szarowola położonej w województwie lubelskim, w powiecie 

tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski, skąd we wrześniu 

1925 roku wyemigrowała do Kanady. W Kanadzie mieszkała pod adresem 911 Marie Street 

Windsor. 

Richard po uzyskaniu pełnoletności został wcielony do US Army. Brał udział w wojnie 

koreańskiej toczącej się w latach 1950–1953 na terytorium Półwyspu Koreańskiego między 

komunistycznymi siłami KRLD (północnokoreańskimi) i wspierającymi je wojskami ChRL,                  

a siłami ONZ (głównie amerykańskimi), wspierającymi wojska Republiki Korei 

(południowokoreańskie).  
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Desant sił amerykańskich w Inchon 15 września 1950 roku, jeden dzień po rozpoczęciu bitwy                       

o Inchon. 8   

Po powrocie do USA 25-letni Richard Sekmistrz ożenił się. Dnia 21 czerwca 1958 roku jego 

żoną została Lovandia Joyce Nichols urodzona 20 marca 1936 roku, córka Chestera                        

B. Nicholsa i Charlotte Elizabeth Kerr Nichols. Richard i Lovandia Joyce mieli czworo 

dzieci: syna i trzy córki. W 1976 roku zmarła ich 17-letnia córka Cindy Sekmistrz. 

Małżonkowie Sekmistrz rozwiedli się w 1979 roku i Lovandia Joyce zawarła kolejny związek 

małżeński poślubiając w Pontiac 9 Johna Schoenfelda, który zmarł w 1986 roku.  

Lowandia Joyce Nichols Sekmistrz Schoenfeld zmarła 3 sierpnia 1992 roku w Munson 

Medical Center w Traverse City. Żyła 56 lat. Przed śmiercią Joyce przez ostatnie 5 lat od 

przeprowadzki z Wallad Lake po śmierci drugiego męża mieszkała w Millersburgu w stanie 

Michigan. Nabożeństwo pogrzebowe, odprawione przez Wielebnego Richarda Turnera, 

odbyło się w United Methodist Church w środę, 5 sierpnia 1992 roku. Następnie odbył się 

pogrzeb na Riverside Cemetery w Millersburg, gdzie pożegnała ją najbliższa rodzina: dwie 

córki: Claudette Henderson, zamieszkała w Youngstown na Florydzie i Cheryl Ochoa z San 

Diego w Kalifornii; syn Richard Sekmistrz z Milford, Michigan; dwie siostry, Martha 

Stallings z Minneapolis w stanie Minnesota i Charlene Franco z Waszyngtonu; czwórka braci, 

Hyrum Nichols z Millersburg, James Nichols z Florydy oraz Richard i Jerry Nichols z 

Waszyngtonu oraz czwórka wnuków. Jedna córka, Cindy, zmarła przed jej śmiercią. 

Organizacją pogrzebu zajmował się dom pogrzebowy Chagnon. 

 
8 Zdjęcie wykonane przez marynarza lub pracownika marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych podczas 
czynności służbowych. Zdjęcie, będące własnością rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, znajduje się                  
w domenie publicznej.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_korea%C5%84ska#/media/Plik:Battle_of_Inchon.png.  

9 Pontiac – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland, nad rzeką Clinton. 
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W nekrologu Lovandia Joyce Schoenfeld zamieszczono nieprawdziwą informację, że Joyce 

zawarła nowy związek małżeński po śmierci pierwszego męża Richarda w 1979 roku. 

Chodziło o rozwód a nie o śmierć Richarda, który żył do 2013 roku. 

 

 

  

Od 1985 roku Richard Sekmistrz mieszkał w Commerce Township,10 1715 Burnet Rd., 

Michigan. Pracował jako analityk systemów I.R.S.11 Lubił kontakt z naturą i dużo czasu 

spędzał na świeżym powietrzu. Jego pasją było ogrodnictwo, wędkowanie i samochody.   

Zmarł niespodziewanie w szpitalu Huron Valley Sinai Hospital w Commerce Township                  

w poniedziałek,7 stycznia 2013 roku.  Żył 79 lat.  

 
10 Commerce Township to miasto czarterowe w hrabstwie Oakland w amerykańskim stanie Michigan.                        
(W miastach czarterowych układ zarządzania jest zdefiniowany przez własny miejski dokument (statut), a nie 
według prawa powszechnego.)                           

11 I.R.S. to zintegrowany system odbiorczy (IRS), który dostarcza sygnały rozgłoszeniowe z wielu źródeł (zwykle 
telewizji naziemnej, radia FM, radia cyfrowego DAB i telewizji satelitarnej) do wielu gniazd za pośrednictwem 
jednego zestawu antenowego i wzmacniacza sygnału. Najbardziej oczywistym zastosowaniem takiego systemu 
są komunalne bloki mieszkaniowe, w których jeden zestaw antenowy może zastąpić wiele anten obsługujących 
poszczególne mieszkania.  Poprzednikiem IRS była MATV – główna antena telewizyjna – która zapewniała 
komunalnej zabudowie wyłącznie sygnały telewizji naziemnej.   
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Richarda Sekmistrza pożegnały córki: Claudette Henderson z mężem Johnem i Cheryl                      

z mężem Dannym Buck, obie z Howell, stan Michigan, (córka Cindy Sekmistrz zmarła przed 

Richardem, w 1976 roku), syn Rich Sekmistrz z Commerce Township i jego wnuki: Jake, 

Nicole, Sarah, Mike, Ricky oraz brat Edward (Nikki) Sekmistrz mieszkający w Cary, stanie 

North Carolina. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 14 stycznia w domu pogrzebowym 

MacDonald's w Howell, gdzie rodzina przyjmowała przyjaciół i znajomych żegnających 

Richarda Sekmistrza. Pogrzebanie zwłok odbyło się na Cmentarzu Narodowym Great Lakes               

w Holly, Oakland County, Michigan USA12.  

Dzieci Richarda Sekmistrza i Lowandi Joyce z domu Nichols: 

 

 
12 Cmentarz Narodowy Great Lakes znajduje się około 50 mil na północny zachód od centrum Detroit, w Holly 
Township w hrabstwie Oakland. Cmentarz graniczy z jeziorem Fagan i znajduje się na części dotacji gruntów od 
rządu federalnego dla Terrance Fagan w 1836 roku. Historycznie nieruchomość służyła jako ziemia uprawna, 
dopóki nie została przejęta przez Krajową Administrację Cmentarza w 2002 roku. 



 15 

1. Cindy L Sekmistrz, urodzona 28 maja 1959 roku, córka Richarda i Joyce z domu 

Nichols. Mieszkała w West Bloomfield Oakland, Michigan. Zmarła 16 maja 1976 

roku w Pontiac Oakland Michigan. Żyła 17 lat. 

 

 

 

 

2. Helen Claudette Sekmistrz urodzona 14 lutego 1962 roku w Los Angeles, 

California, USA, córka Richarda i Joyce Sekmistrz. Dnia 18 stycznia 1987 roku 

zawarła związek małżeński z Johnem Hendersonem w Hillsborough, Florida. Akt nr 

012148. Mieszka w Howell13, Michigan, USA. 

 

 
 

 
13 Howell – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan, na Półwyspie Dolnym, w regionie południowo-
wschodnim, administracyjna siedziba władz hrabstwa Livingston. 
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3. Cheryl Sekmistrz, urodzona 18 sierpnia 1964 roku, córka Richarda i Joyce 

Sekmistrz. Ukończyła West Bloomfield High School w Commerce Township. Dnia 20 

czerwca 1997 roku w Bullhead City w stanie Arizona poślubiła Danny'ego Bucka, z 

którym miała dwoje dzieci: syna Jacoba Ochoa mieszkającego w Kalifornii i córkę 

Nicole mieszkającą z mężem Matthew Culwell w Grand Haven w stanie Michigan 

oraz wnuczkę Suzanne.  

Cheryl przez ponad 13 lat służyła w marynarce wojennej USA w kontroli ruchu 

lotniczego, a następnie krótko pracowała w Livingston County, Michigan jako 

dyspozytor numeru alarmowego 911 Dispatch.14  

Cheryl zmarła 26 stycznia 2015 roku przeżywszy 50 lat. Jej zwłoki zostały 

skremowane, a prochy przekazane rodzinie. 

 

 
14 911, to numer telefonu alarmowego dla północnoamerykańskiego planu numeracyjnego (NANP), jednego                
z ośmiu kodów N11. Podobnie jak inne numery alarmowe na całym świecie, ten numer jest przeznaczony do 
użytku wyłącznie w nagłych przypadkach, a używanie go do jakichkolwiek innych celów (takich jak 
nawiązywanie fałszywych połączeń lub dla żartu) jest przestępstwem. 
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4. Richard Sekmistrz syn Richarda i Joyce Sekmistrz. 

Ukończył kierunek technologii inżynierii elektrycznej w School                           

of Engineering Technology. Kariera zawodowa Richa Sekmistrza                              

w technologii mobilnej ma swoje korzenie w rozwoju pionierskiego projektu 

nawigacji Rockwell International, znanego jako PathMaster w 1991 roku. Gdy 

produkt ten został nabyty w 1998 roku w ramach joint venture Magellana i Hertza, Sekmistrz 

jako inżynier projektu w DDOT (Detroit Department of Transit) do 2000 roku wspierał                          

i kontynuował pomoc w rozwoju nowo nazwanego produktu Hertz Never Lost, a także                          

w rozwoju kolejnego produktu Transit Master do 2004 r. wraz z Rockwell / Siemens.  

Sekmistrz wniósł swoją wiedzę do Real Green Systems w 2007 roku, gdzie kontynuował 

pracę z bardzo udanym produktem Mobile Live, a także z wiodącym oprogramowaniem 

firmy, Service Assistant. Sekmistrz pracował jako lider zespołu ds. Mobile Live Support, 

kontynuując swoje 25 lat rozwoju i wspierania rewolucyjnych mobilnych rozwiązań 

technicznych w branży usługowej. W 2007 roku był instruktorem na konferencji Real 

Green15, prowadząc sesje Mobile Live, które uczyły klientów funkcjonalności                                  

i wszechstronności tego wiodącego w branży produktu. 

C.d. dzieci Zygmunta i Katarzyny Sekmistrz. 

Sekmistrz Edward J.  urodzony w 1939 roku w Michigan, USA. 

Pracował jako inżynier ds. zarządzania energią w University of North 

Carolina. 

Od 1 stycznia do 1 maja 1997 mieszkał w Lansing, Ingham, Michigan, 

United States, następnie od 20 października 2006 do 01 stycznia 2009 roku 

w Apex, North Carolina, United States.  

Na razie brak innych danych. Ma założone konto na profilu społecznościowym Facebook. 

Wśród nielicznych znajomych na profilu są osoby prawdopodobnie z nim spokrewnione: 

Nicolette L Sekmistrz z Michigan; Nicholas Sekmistrz z Okemosm Michigan; Julie E. 

Sekmistrz z Detroit. 

  

Julie Sekmistrz jest autorką książki dla dzieci pt.; 

„Sam the Shoe”. Mieszka w Detroit. 

 

 

 

 
15 Real Green Systems to globalna firma programistyczna tworząca oprogramowania dostosowane do potrzeb 
profesjonalistów z branży usługowej. Tysiące firm - na całym świecie - korzysta z Service Assistant. 
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Emigracja, rok 1914  

Stanisława Sekmistrz, córka Walentego i Marii z Dybikowskich, 

urodzona 29 marca 1897 roku w Dobrzyjałowie powiat Kolno. 

Do Stanów Zjednoczonych przybyła 13 lipca 1914 roku na pokładzie 

statku SS „Cleveland”. Miała wtedy 17 lat. Najprawdopodobniej przybyła 

do siostry Józefy Sekmistrz, która rok wcześniej wyemigrowała do USA              

i przebywała na terenie stanu Massachusetts. Stanisława również przybyła do Massachusetts 

schodząc na ląd w porcie w Bostonie, co potwierdza wydany 1 maja 1941 roku certyfikat 

zaświadczający o legalnym przybyciu do Stanów Zjednoczonych, wydany przez Departament 

Emigracji USA (U.S. Department of Immigration Service) nr 8215177. 

 

Zaświadczenie o legalnym przybyciu na teren Stanów Zjednoczonych. 

Dziewięć lat po przybyciu do USA, w 1923 roku, Stanisława Sekmistrz przebywała na terenie 

Detroit w stanie Michigan, gdzie pracowała jako kelnerka po przeprowadzce ze wschodniego 

stanu Massachusetts. Osiedlenie się w Detroit spowodowane była zapewne tym, że tam 

mieszkała jej najbliższa rodzina: brat Zygmunt i stryjeczne rodzeństwo: Maria 

Niebrzydowska (Sekmistrz), Stanisław Sekmistrz i Franciszek Sekmistrz.  



 19 

Ponadto przed 1917 rokiem w Detroit mieszkał jeszcze Bolesław Sekmistrz, młodszy brat 

Marii Niebrzydowskiej, który w latach 20-stych XX w. wrócił do Polski. W 1933 roku 

mieszkał w Łomży przy ul. Szosowej.  

Stanisława Sekmistrz wyszła za mąż za Franciszka Rydzewskiego. Ślub odbył się w Detroit 

20 stycznia 1923 roku. Świadkiem na ślubie był brat Stanisławy – Zygmunt Sekmistrz.  

 

 

Wycinek wykazu małżeństw z danymi Franciszka Rydzewskiego i Stanisławy Sekmistrz (str.1)  

 

Wycinek wykazu małżeństw z danymi Franciszka Rydzewskiego i Stanisławy Sekmistrz (str.2)  

Wykaz małżeństw zawartych w Detroit przekazywany na zakończenie kwartału do urzędu 

honorowego sekretarza stanu Michigan.  

Dane znajdujące się w wykazie: 
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Numer rejestrowy ślubu:       291527,  

Data licencji:         4 styczeń 1923, 

Imię i nazwisko oblubieńca i panny młodej  

oraz panieńskie nazwisko panny młodej, jeśli jest wdową:   Frank Rydzewski  

Stanisława Sekmistrz. 

Wiek:          pan młody – 28 lat, 

panna młoda 22 lata;  

(powinno być 26 lat) 

Rasa:          biała; 

Miejsce zamieszkania:       Detroit 

Miejsce urodzenia każdego z nich:      Polska 

Zawód każdego z nich:       pan młody: robotnik,  

panna młoda: kelnerka 

Imię ojca każdego z nich:       ojciec młodego: Adolf,  

ojciec młodej: Walenty 

Panieńskie nazwisko matki każdego z nich:  matka młodego: Anna 

Ruczlurka (Ruczkowska?) 

matka młodej: Maria 

Janng,16? 

Poprzednie małżeństwa:  nie, 

Data ślubu:  20 styczeń 1923, 

Miejsce ślubu:  Detroit, Michigan, 

Nazwisko i status osoby udzielającej ślubu:  ks. S. Wiśniewski, 

Świadkowie małżeństwa:  Zygmunt Sekmistrz i Marta 

Pijanowska, 

Miejsce zamieszkania świadków:  Detroit. 

 

Franciszek Rydzewski – mąż Stanisławy Sekmistrz, syn Adolfa i Anny, urodzony                         

18 października 1895 roku, pochodził również z regionu łomżyńskiego. Urodził się we wsi 

Skroda Wielka, obecnie położonej w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim,             

w gminie Grabowo. Wieś Skroda Wielka leży na granicy parafii Romany i Stawiski. W tych 

parafiach należy szukać aktu urodzenia Franciszka Rydzewskiego.  

 
16 Kolorem niebieskim oznaczone w tekście zniekształcone nazwy. W przypadku nazwisk w celu ustalenia 

prawidłowego ich brzmienia niezbędne jest dotarcie do polskich aktów metrykalnych. 
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Pełna weryfikacja danych zawartych w dokumentach amerykańskich nastąpić może dopiero 

po odnalezieniu aktu urodzenia w polskich księgach metrykalnych, co obecnie (maj 2020) jest 

niemożliwe ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. 

Franciszek Rydzewski przybył do Stanów Zjednoczonych przez stację emigracyjną Ellis 

Island w Nowym Jorku w kwietniu 1913 roku. Dnia 5 czerwca 1917 roku został 

zarejestrowany jako rezerwista z przeznaczeniem do służby w armii Stanów Zjednoczonych. 

 

Wojskowa karta rejestracyjna Franciszka Rydzewskiego 

 

 

Wycinek wojskowej karty rejestracyjnej zawierający dane Franciszka Rydzewskiego. 
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Franciszek Rydzewski został naturalizowany 17 kwietnia 1933 roku w Detroit, Wayne, 

Michigan. Akt nadania obywatelstwa numer 1525/73331. 

Siedem lat po ślubie Franciszka i Stanisławy, w 1930 roku, ich rodzina składał się z trzech 

osób: 

Frank Rydzewski – głowa rodziny lat 34 (powinno być 35 lat), 

Stella Rydzewski – żona lat 29 (powinno być 33 lata), 

John Rydzewski – syn lat 4 

Z rodziną Rydzewskich mieszkał Zygmunt Sekmistrz, starszy brat Stanisławy oraz lokator 

Józef Pieńkowski. 

 

Dane o Franciszku Rydzewskim i jego rodzinie odnotowane w 1930 roku podczas spisu mieszkańców 

Stanów Zjednoczonych.  

W dniach 4-5 kwietnia 1940 roku przeprowadzono kolejny spis powszechny mieszkańców 

Stanów Zjednoczonych. Inspektor spisowy Albert C. Nicholas w arkuszu spisowym 

odnotował następujące dane dotyczące rodziny Franciszka i Stanisławy Rydzewskich: 
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Wycinek arkusza spisowego z 1940 roku przedstawiający skład rodziny Rydzewskich. 

 

Rydzewski Frank – głowa rodziny lat 35 (powinno być 45), urodzony w Polsce, zawód: 

malarz lakiernik w firmie samochodowej, 

Rydzewska Stefania – żona, lat 39 – nie pracuje, 

Rydzewski John – syn lat 14 (1926), 

Rydzewski Richard – syn lat 4 (1936), 

Rydzewski Jerry – syn 1 rok (1939). 

Frank i Stanisława Rydzewscy mieli 3 synów. 

Po 27 latach pobytu w USA, dnia 7 listopada 1941 roku, 44-letnia Stanisława (Stella) 

Rydzewska złożyła w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych w Detroit, Michigan petycję 

o naturalizację. 
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Petycja Stanisławy Rydzewskiej (Sekmistrz) o naturalizację. 
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Oświadczenie świadków. 

 

Odnalezienie petycji o obywatelstwo ma duże znaczenie, ponieważ dokument zawiera 

szczegółowe dane dotyczące osoby podane przez nią samą i potwierdzone własnoręcznym 

podpisem. Dokument zawiera następujące dane:  

1. Nazwisko i imię: Stella Rydzewski. 

2. Aktualne miejsce zamieszkania: 7671 Westwood, Detroit, Michigan. 

3. Zawód: gospodyni domowa. 

4. Wiek: 44 lata. 

5. Data i miejsce urodzenia: 28 marzec 1897, Dobrzyjałowo, pow. Kolno, Polska. 
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6. Osobisty opis: płeć: kobieta, kolor: biała, cera: jasna, kolor oczu: niebieskie, kolor 

włosów: brąz, wzrost: 4”9’ (144,78 cm), waga 135 lb (61,26 kg), znak szczególny: 

pieprzyk blisko prawego oka, rasa: Polska, obecne obywatelstwo: polskie, 

7. Stan cywilny: mężatka; imię męża: Frank; data zawarcia małżeństwa: 20 styczeń 1923 

rok, w Detroit, Michigan; data i miejsce urodzenia męża: 18.10.1895 r. Skroda 

Wielka, Polska; wjechał do Stanów Zjednoczonych: przez Nowy Jork w kwietniu 

1913 roku na pobyt stały w Stanach Zjednoczonych, obecnie zamieszkuje ze mną. 

Został naturalizowany 17 kwietnia 1933 roku w Detroit, Wayne, Michigan, numer 

zaświadczenia 3698434, nr. obywatelstwa 1525/73331. 

8. Mam troje dzieci (wszystkie przy mnie):  

John   ur. 25 stycznia 1926 r.  w Detroit, Michigan, 

Richard  ur. 31 lipca 1935 r.   w Detroit, Michigan, 

Jerry   ur. 19 listopada 1938 r. w Detroit, Michigan. 

9. Ostatnie miejsce zamieszkania: Dobrzyjałowo, pow. Kolno, Polska, 

10. Wyemigrowałam do Stanów Zjednoczonych z Hamburga, Niemcy. 

11. Mój legalny wjazd na pobyt stały w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w Bostonie, 

stan Massachusetts pod nazwiskiem „Stanislawa Sekmistsz” dnia 13 lipca 1914 na SS 

Cleveland, jak wynika z zaświadczenia o moim przybyciu załączonego do niniejszej 

petycji. 
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Widok domu, w którym mieszkała Stanisława Rydzewska (Sekmistrz).  

Zdjęcie z września 2019 roku 

 

Wycinek mapy Detroit z określeniem położenia budynku (czerwony punkt) na planie. 

 



 28 

Franciszek Rydzewski zmarł w listopadzie 1971 roku. Jego żona Stanisława Rydzewska 

(Sekmistrz) zmarła 16 lipca 1976 roku. Informacja o ich śmierci pochodzi ze spisu osób 

zmarłych w Stanach Zjednoczonych.  
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Emigracja ……. (rok emigracji nieznany, nie odnaleziono dokumentów wyjazdowych) 

Bolesław Sekmistrz urodzony 13 lutego 1896 roku w Elżbiecinie, parafia 

Piątnica, syn Izydora i Elżbiety z Góreckich, brat Marii Niebrzydowskiej. 

Akt nr 28/1896 sporządzony w parafii Piątnica. 

 

 

Akt urodzenia Bolesława Sekmistrza 

Mimo że nie odnalazłem dokumentów wyjazdowych Bolesława Sekmistrza, to fakt jego 

emigracji do Stanów Zjednoczonych i pobytu na terenie miasta Detroit potwierdza wojskowa 

karta rejestracyjna wydana 5 czerwca 1917 roku. 
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Podana w karcie data i miejsce urodzenia Bolesława Sekmistrza bezprzecznie identyfikują go 

jako brata Marii Niebrzydowskiej. Wprawdzie w karcie jest drobne przekłamanie co do dnia 

urodzenia (11 zamiast 13.02.1896) oraz podane miejsce urodzenia Piątnica zamiast Elżbiecin, 

ale akt urodzenia sporządzany był w parafii Piątnica więc stąd taki zapis. W 1917 roku 

Bronisław miał 21 lat i był kawalerem. Dane adresowe w mieście Detroit niekompletne.                     

W karcie podany jest tylko nr 366 i brak nazwy ulicy. Wprawdzie w miejscu nazwy ulicy 

wpisany jest nr 3, ale w Dertoit chyba nie było numerowanych ulic tak jak to jest w Nowym 

Jorku. 

Bronisław Sekmistrz był zatrudniony jako robotnik w fabryce samochodów Ford Motor 

Company, River Rouge, położonej na zachód od Detroit, Michigan. Zakład zbudowany                    

w latach 1917–1925 był producentem części i posiadał linię montażową do składania 

gotowych aut.  

 

 

 (Oryginalny podpis) Linia montażowa w fabryce Forda. Upuszczenie silnika Forda do modelu T. 

Chassis-Highland Park C. Michigan. 
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Henry Ford stojący obok jednego ze swoich pojazdów. (Zdjęcie dzięki uprzejmości Ford Motor Co.) 

Bronisław Sekmistrz nie zdecydował się na pozostanie w Stanach Zjednoczonych.                        

Nie wiadomo, w którym roku i z jakich powodów wrócił do Polski. Po powrocie ożenił się               

z Sabiną Mierzejewską mieszkającą w Dobrzyjałowie. W 1933 roku Bronisław mieszkał                 

w Łomży w kamienicy nr 10 przy ul. Szosowej. Zajmował lokal nr 16. Ten adres podała jego 

siostra Maria Niebrzydowska podczas ponownego wyjazdu do USA po półrocznym pobycie 

w Polsce. Po II wojnie światowej Bronisław Sekmistrz mieszkał w miejscowości Górki 

Sypniewo. Zmarł 27 lutego 1960 roku w wieku 64 lat. Jego żona Sabina dożyła sędziwego 

wieku 93 lat. Zmarła 29 maja 1997 roku. Oboje pochowani zostali na cmentarzu w 

Dobrzyjałowie w grobowcu rodziny Niebrzydowskich w którym w 1933 roku siostra 

Bronisława Maria Niebrzydowska pochowała swoją zmarłą 19-letnią córkę Eleonorę 

Niebrzydowską.  

 

Tablica nagrobna Bronisława Sekmistrza i jego żony Sabiny z Mierzejewskich. 
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Emigracja (rok emigracji nieznany, nie odnaleziono dokumentów wyjazdowych). 

 Franciszek Sekmistrz urodzony 3 grudnia 1890 roku w Elżbiecinie 

k/Łomży. Akt urodzenia Nr 154/1890. Syn Izydora Sekmistrza i Franciszki 

Kosko vel Kozłowskiej (siostry mojego dziadka Antoniego Kosko vel 

Kozko). 

Franciszek wyemigrował do USA między 1910 a 1915 rokiem. Dokładna data nie jest znana, 

gdyż nie odnaleziono dokumentów wyjazdowych. Po przybyciu do USA początkowo 

mieszkał w stanie New Jersey w miejscowości Conciakan (nazwa może być zniekształcona), 

później na stałe osiedlił się w Wyandotte17 w stanie Michigan. Zmiana miejsca zamieszkania 

mogła być związana z przyjazdem do Detroit jego starszego brata Stanisława i ich młodszej 

przyrodniej siostry Marianny Sekmistrz (później po mężu Niebrzydowska).  

Dnia 4 października 1915 roku, Franciszek Sekmistrz zawarł związek małżeński                              

z Bronisławą Szczęsną urodzoną 9 lutego 1889 roku w Jeziorku, parafia Piątnica, córką 

Aleksandra Szczęsnego i Aleksandry Papierz. Bronisława przed wyjazdem z Polski mieszkała 

w Korzenistem. Nie wiadomo, czy młodzi znali się z Polski czy poznali dopiero w USA, 

gdzie wzięli ślub.  

Rok po ślubie, 7 grudnia 1916 roku, w Wyandotte urodził się Marion, pierwszy syn 

Franciszka i Bronisławy Sekmistrzów. 

Drugie dziecko, syn o imieniu John, urodziło się w Wyandotte 26 sierpnia 1919 roku. 

Trzecim dzieckiem Sekmistrzów była córka Irena, urodzona 1 czerwca 1923 roku, również               

w Wyandotte. 

Dnia 27 grudnia 1926 roku w wyniku poronienia Bronisława urodziła czwarte, martwe 

dziecko płci męskiej. Akt zgonu nr 337 z dnia 28 grudnia 1926 roku w Wyandotte Michigan. 

W 1926 roku Sekmistrzowie mieszkali w małym domu pod adresem 119 Goddard Rd. 

Wyandotte Michigan. 

 
17 Wyandotte – miasto w stanie Michigan (USA) w okręgu Wayne, mające ponad 28 tys. mieszkańców. 

Osada Wyandotte powstała na początku XVIII wieku jako wieś północnoamerykańskiego plemienia Indian 

Wyandot, to właśnie tutaj w 1763 Indianie przygotowywali atak na Detroit. W 1818 plemię zrzekło się miasta na 

rzecz rządu Stanów Zjednoczonych. 
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Dom, w którym mieszkali Sekmistrzowie w 1926 roku. Data zdjęcia: sierpień 2018r. 

 

Wycinek mapy miasta z zaznaczoną lokalizacją domu. 

 

23 lutego 1930 roku w Wyandotte urodził się najmłodszy syn Sekmistrzów, Stanley.  

Franciszek Sekmistrz w Detroit, Michigan przeszedł procedurę naturalizacji i w dniu 27 

listopada 1933 roku uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Numer aktu obywatelstwa: 

3765181. 
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W 1942 roku, kiedy Stany Zjednoczone stały się uczestnikiem wojny, Franciszek został 

zarejestrowany w ramach projektu rejestracji mężczyzn urodzonych między 27 kwietnia 1877 

r. a 16 lutego 1897 r. (w wieku od 45 lat do 64).  

Karta rejestracyjna Franciszka (Registration Card) zawiera następujące dane: 

Seria i numer: U 1968  

Nazwisko i imię: Frank Sekmistrz  

Adres zamieszkania: 215 Orange Street, Wyandotte, Wayne, Michigan. 

Tel.: 0131 

Wiek: 53 lata, data urodzenia: 3 grudnia 1889 rok. (błędna data urodzenia, gdyż w tym roku 

urodziły się jego siostry bliźniaczki Adela i Ewa, a Franciszek był 3 lata młodszy.                       

Jego rok urodzenia to 1890 – mój przypis T.T.)  

Miejsce urodzenia: Piatnico (Piątnica), Poland. 

Nazwisko i adres osoby stale znającej miejsce pobytu: John Goodwin 2533 Biddle, 

Wyandotte, Michigan. 

Miejsce zatrudnienia lub działalności gospodarczej: packers outlet (pakowacz). 

Adres firmy: 3266 Biddle, Wyandotte, Wayne, Michigan. 

Rysopis: wzrost 5’4” (162,56 cm), waga 154 lb (69,85 kg), cera rumiana, znak szczególny: 

blizna po prawej stronie twarzy. 
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Karta rejestracyjna Franciszka Sekmistrza z 1942 roku. 

Franciszek Sekmistrz zmarł 5 maja 1968 roku w szpitalu w Wyandotte. Żył 78 lat. Jego 

śmierć poprzedziło odejście Bronisławy, która zmarła w 1957 roku. W nekrologu Franciszka 

napisano, że mieszkał w mieście Wyandotte Wayne, Michigan pod adresem 1066 Lincoln 

Street i był emerytowanym rzeźnikiem. Pozostawił dwóch synów: Jana (Johna) i Stanisława 

(Stanley'a) oraz córkę Irenę Bankiewicz (Sekmistrz), trzynaścioro wnucząt i pięcioro 

prawnucząt. Pochowany został w mieście Flat Rock18 na cmentarzu Michigan Memorial Park.  

 
18 Flat Rock to miasto położone głównie w hrabstwie Wayne w stanie Michigan w USA. Bardzo niewielka część 

miasta rozciąga się na hrabstwo Monroe. 
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Wycinek z nekrologu Franciszka Sekmistrza. 

 

 Informacje z rekordu zgonu Franciszka Sekmistrza. 
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Cmentarz Michigan Memorial Park w Flat Rock, gdzie został pochowany Franciszek 

Sekmistrz. 

Żona Franciszka Sekmistrza 

Bernice Sekmistrz z domu Bronisława Szczęsna. 

Urodziła się 11 lutego 1889 roku w Jeziorku, parafia Piątnica pow. Łomża. 

Córka Aleksandra Szczęsnego i Aleksandry Papierz. Przed wyjazdem                   

z Polski mieszkała w miejscowości Korzeniste w powiecie kolneńskim               

w gminie Mały Płock. Miejscowości należała do parafii rzymskokatolickiej 

Poryte. 

Dnia 4 marca 1913 roku Bronisława przypłynęła do Nowego Jorku na statku SS Lapland, 

który wypłynął z portu w Antwerpii Belgia. 

 

Wycinek listy pasażerskiej statku „Lapland” z nazwiskiem Bronisławy Szczęsnej. 
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Zaświadczenie potwierdzające przybycie Bronisławy Szczęsnej do Stanów Zjednoczonych wydane 12 

sierpnia 1943 roku przez Departament Emigracji USA (U.S. Department of Immigration Service).  

 

 

Parowiec Lapland należący do linii żeglugowej Red Star, na którym z Antwerpii do Nowego Jorku w 

marcu 1913 roku płynęła Bronisława Szczęsna. 
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W 1943 roku, po 30 latach pobytu w USA, mając 54 lata, Bronisława złożyła petycję                      

nr 201234 o naturalizację. W petycji podała, że jest rozwiedziona. Miejsce zamieszkania: 461 

Goddard, Wyandotte Michigan, United States. Zawód: gospodyni domowa. 

 

Bronisława podała w petycji, że ma czworo dzieci: 

1. Marion – syn lat 27, urodzony 7 grudnia 1916 roku w Wyandotte, Michigan, 

zamieszkały Wyandotte, 

2. John – syn, lat 24, urodzony 26 sierpnia 1919 roku w Wyandotte, Michigan, US. 

Army. 
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3. Irene – córka lat 20, urodzona 1 czerwca 1923 roku w Wyandotte, Michigan, 

zamieszkała z matką. 

4. Stanley – syn lat 13, urodzony 23 lutego 1930 roku w Wyandotte, Michigan, 

zamieszkały z matką. 

 

 

Oświadczenie świadków. 

Bernice (Bronisława) Sekmistrz zmarła dnia 27 września 1957 roku w domu przy 1066 

Lincoln Street, Wyandotte Michigan. Żyła 68 lat. Miejsce śmierci wskazuje na to, że 
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rozwiedzeni małżonkowie ponownie zamieszkali razem, gdyż pod tym adresem Franciszek 

Sekmistrz mieszkał do chwili śmierci w 1968 roku.  

 

 

Dom Franciszka i Bronisławy Sekmistrz w Wyandotte 1066 Lincoln Street. Data zdjęcia: sierpień 

2018. 

Bronisława została pochowana 1 października 1957 roku na cmentarzu Mount Carmel 

Michigan Memorial Park w Wyandotte.  

 

Nekrolog Bronisławy Sekmistrz 
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Dzieci Franciszka i Bronisławy Sekmistrz: 

1)  Marion (Mike) Sekmistrz – urodzony 7 grudnia 1916 roku w Wyandotte 

Michigan. Syn Franciszka Sekmistrza i Bronisławy (Bernice) Szczęsnej. Związek 

małżeński zawarł z Cecylią Wieczorek. Ostatnie miejsce zamieszkania: 1415 – 21st 

Street Wyandotte, Wayne, Michigan. Zmarł w wieku 28 lat, dnia 27 września 1945 

roku. 
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2) John Sekmistrz – urodzony 26 sierpnia 1919 roku w Wyandotte 

Michigan. Syn Franciszka Sekmistrza i Bronisławy (Bernice) Szczęsnej. 

Służył w Armii Stanów Zjednoczonych. 21 czerwca 1956 roku John i jego 

żona Sophie Sekmistrz otworzyli w Wyandotte restaurację „Eldorado”,                  

w której serwowano polskie, węgierskie i amerykańskie potrawy. Wnętrze 

wykończone w kolorze złotym i czerwonym przyciągnęło uwagę wszystkich. John Sekmistrz 

miał wizję zrobienia czegoś ekstrawaganckiego, aby pokazać coś, czego nikt wcześniej nie 

widział. Eldorado zostało uznane za najpiękniejszą restaurację. John przez 28 lat był jej 

właścicielem. (Restauracja funkcjonuje do dziś pod tą samą nazwą).  
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Oprócz prowadzenia restauracji John należał do Rady Rycerzy Kolumba i był członkiem 127 

Oddziału Purpurowego Serca w Wyandotte. John Sekmistrz zmarł 3 sierpnia 1984 roku.               

Żył 65 lat. Pozostawił żonę Sophie oraz synów: Johnny'ego, Thomasa, Davida i Gary'ego z 

Wyandotte oraz Michaela z Royal Oak.  

Nabożeństwo żałobne odbyło się w Wyandotte w kościele katolickim St. Henry Lincoln Park 

7 sierpnia, po czym został pochowany w Michigan Memorial Park w Huron Township.  

 

• Johnny M. Sekmistrz, syn Johna i Sophie (wnuk Franciszka i Bronisławy) zmarł 11 

września 2011 roku w wieku 65 lat. Pozostawił żonę Susan, syna Patryka córkę Aimee 

oraz braci: Michaela, Gary’ego, Thomasa i Davida z rodzinami.  

 

Mount Carmel Cemetery Wyandotte, Wayne County, Michigan  

Plot Section J Memorial ID 112746651  
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Nekrolog opublikowany na Heritage.com Obituaries 14 września 2011 roku. 

 

• Rok później zmarł drugi syn Johna Sekmistrza – David Allen Sekmistrz.                                           

W nekrologu opublikowanym w Heritage Newspapers napisano:  

 SEKMISTRZ, DAVID ALLEN; Wyandotte; zmarł 11 maja 2012 r.              

w wieku 48 lat. Ukochany syn zmarłego Jana i Zofii; drogi brat Dianne 

Jones, Michaela, Gary'ego, Thomasa, Debbi Orman, Patricii Young i 

zmarłego Johnny'ego, kochający wuj wielu siostrzenic i siostrzeńców. 

Mistrz kuchni restauracji Eldorado od 35 lat i zapalony fan sportu 

Detroit. Wizyta we domu pogrzebowym w wtorek od 13 do 21, o 18:30 

Różaniec. Msza żałobna w środę w kościele św. Stanisława Kostki w Wyandotte.  

 3. Irene Sekmistrz – urodzona 1 czerwca 1923 roku w Wyandotte, Michigan. Nazwisko 

po mężu Bankiewicz.  Brak innych danych 

4. Dziecko płci męskiej, urodzone martwe w wyniku poronienia 27 grudnia 1926 roku                          

w Wyandotte, Michigan. Akt zgonu nr 337 z dnia 28 grudnia 1926 roku.                           

      



 46 

 

Akt zgonu dziecka z 1926 roku. 

Dziecko został pochowane na cmentarzu Mount Carmel Cemetery na 899 Ford Ave w 

Wyandotte, Wayne County, Michigan, 48192 USA. 

4. Stanley (Stanisław) Sekmistrz – urodzony dnia 23 lutego 1930 roku w Wyandotte, 

Michigan. 

Ożenił się z Virginią Ramoną Wojno, urodzoną 19 października 1928 roku w Michigan. 

Virginia była córką polskich emigrantów: Kazimierza (1895-1966) i Stanisławy (1902-1961) 

Wojno. Ojciec Virginii, Kazimierz Wojno pochodził z miejscowości „Mazowieck” (zapis na 

liście okrętowej – prawdopodobnie chodzi o miejscowość Wysokie Mazowieckie). 

Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych jako 17-letni chłopak. Przypłynął na statku Pretoria 

26 września 1913 roku. W latach 20-tych XX w. działał w organizacjach polonijnych m.in. w 

stowarzyszeniu Polski Legion Weteranów Amerykańskich, Post nr 7 w Wyandotte.  
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Virginia również udzielała się społecznie. Była prezesem Stowarzyszenia Matek 

Chrześcijańskich przy parafii Św. Stanisława Kostki w Detroit. 

 

Stanisław i Virginia przeżyli razem 69 lat. Mieli troje dzieci, synów: Denisa, Charlsa i córkę 

Collen oraz sześcioro wnuków i pięcioro prawnuków. Virginia zmarła 18 września 2017 roku. 

Żyła 89 lat.  
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Nekrolog Virginii Ramony Sekmistrz 

 

Emigracja, rok 1928  

Władysław (Walter) Sekmistrz syn Walentego, urodzony około 1901 roku w 

Dobrzyjałowie, brat Józefy, Zygmunta, Stanisławy. 

Dnia 2 lutego 1928 roku 27-letni Władysław Sekmistrz na pokładzie statku SS „Frederik 

VIII” wyruszył z portu w Kopenhadze w podróż do USA. 
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Wycinki z listy pasażerskiej z nazwiskiem Władysława i adresem, pod który się udawał. 

Brak innych informacji dotyczących dalszych losów Władysława Sekmistrza. 

Władysław płynął do szwagra Antoniego Grazula, który był mężem jego siostry Józefy 

Sekmistrz. Józefa z mężem Antonim mieszkali w miejscowości Clay położonej w hrabstwie 

Onondaga w stanie New York. W 1930 roku 26-letni Władysław Sekmistrz mieszkał jako 

lokator z rodziną Jana Kowalczyka na Easton Avenue w Bostonie w hrabstwie Suffolk                  

w stanie Massachusetts. 

 

Wycinek arkusza spisu powszechnego z 1930 roku.  

Możliwe, że wrócił do Polski, ponieważ w czasie okupacji niemieckiej osoba o imieniu                  

i nazwisku Władysław Sekmistrz była kierownikiem domu starców we wsi Pieńki Borowe 

pod Jedwabnem, w którym przebywało kilkadziesiąt osób w wieku 60-70 lat. W lipcu 1942 

roku Niemcy o godzinie 4-5 rano wtargnęli do domu starców pod pretekstem wywozu 

pensjonariuszy do Augustowa. Załadowane starcami samochody wywieziono do pobliskiego 

lasu jeziorkowskiego, gdzie żandarmi dokonali ich masowej egzekucji. 
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Uwaga: 

W trakcie przygotowywania niniejszego materiału dotyczącego emigrantów z rodziny 

Sekmistrz zauważyłem, że zarówno w dokumentach amerykańskich, jak i w polskich 

księgach parafialnych nazwisko Sekmistrz posiada różne formy zapisu. Mogło to być 

spowodowane gwarową wymową, stąd formy: „SEK-NISTRZ”, „SEK-MISTRZ”, „SE-

CHMISTRZ”, „SEKMISTSZ” lub spolszczoną modyfikacją zupełnie innego nazwiska 

SZERKSZNIS. To brzmienie nazwiska występuje bowiem w aktach chrztu dzieci Walentego 

sporządzanych w parafii Dobrzyjałowo. Nie ma tam jednak jednolitej formy pisowni 

nazwiska, mimo że dotyczy tej samej osoby – Walentego Sekmistrza. Znajdujemy tam 

następujące zapisy: SZER-KSZNIS, SZER-GSZNIS, SZERKNI-GS. Akty były sporządzane 

w języku rosyjskim, więc transkrypcja brzmienia nazwiska na obcy język mogła doprowadzić 

do wypaczeń słuchowych i pisemnych, jednak zastanawiają zapisy w nawiasach sporządzane 

w języku polskim.        
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Przykłady różnych form pisowni nazwiska Izydora i Walentego Sekmistrzów. 

Należy również pamiętać, że w tamtych czasach wiele osób było niepiśmiennych i nie miało 

możliwości zajrzenia w księgę, co pozwoliłoby na skorygowanie błędnego zapisu. 
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Wprawdzie w aktach widnieje formułka, że niepiśmiennym akt odczytano, ale czy wiadomo 

jaka była praktyka? Poza tym na wsiach nie przywiązywano wagi do prawidłowego brzmienia 

nazwiska, bo i tak wiadomo było o kogo chodzi. Czasy były zupełnie niepodobne do 

współczesnych. Dziś, w dobie personalizacji dokumentów, Centralnego Banku Danych 

wydaje się to nie do pojęcia, ale wtedy, gdy ksiądz był jednocześnie urzędnikiem stanu 

cywilnego jego zapisy miały moc „świętą” i urzędową. Jak zapisał tak było. Należy zwrócić 

uwagę, że w aktach metrykalnych sporządzanych w parafii Piątnica nazwisko Izydora 

Sekmistrza – rodzonego brata Walentego pisane było w sposób zupełnie inny. Miało obecną 

formę lub bardzo zbliżoną do obecnej. Ja z okresu swojej młodości zapamiętałem wymowę 

nazwiska w formie SECHMISTRZ. Ponadto zarówno moja mama Władysława (w swoich 

wspomnieniach), jak też jej brat Teodor (w pozostawionych notatkach), używają w stosunku 

do męża Franciszki Sekmistrz (Kosko) imienia Józef, natomiast we wszystkich aktach stanu 

cywilnego figuruje on jako Izydor. Możliwe, że miał dwa imiona i powszechnie nazywany 

był drugim imieniem.   

Wracając do nazwiska należy również mieć na uwadze, że mogło ono być spolszczone czy 

zmodyfikowane na skutek trudności z wymową. Nazwisko SZERKSNIS istniało od dawna.               

Po wpisaniu nazwiska w wyszukiwarkę internetową libertyellisfoundation.org/passenger 

uzyskałem następujący rekord.    

 

Na podstawie tego widzimy, że już w 1895 roku osoba o tym nazwisku emigrowała do 

Stanów Zjednoczonych. Poza tym widzimy miejscowość Lejpuny, Russia. Lejpuny to 

miasteczko na Litwie. Nasuwa się pytanie: czy jest to jakiś ślad prowadzący do pochodzenia 

tego nazwiska? Jest to kierunek dla osób zainteresowanych i powiązanych rodzinnie z 

emigrantami, których losy przedstawiłem w niniejszym opracowaniu. 
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Załączniki: 

1. Drzewo genealogiczne rodzin Izydora i Walentego Sekmistrzów (opracowanie 

własne). 

2. Mapa miasta Detroit, Michigan, 1904.  

(możliwość bardzo dużego powiększenia mapy poprzez otwarcie linku: 

https://lib.msu.edu/branches/map/MSU-Scanned/Michigan/843-d-B-1904-Detroit300/) 

 

Opracowanie własne T. Trepanowski 

 

https://lib.msu.edu/branches/map/MSU-Scanned/Michigan/843-d-B-1904-Detroit300/
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Mapa miasta Detroit, Michigan, 1904 r., pokazuje okręgi miasta [Wards] i okręgi wyborcze [Election 

Districts]. Opublikowano w Detroit przez Calvert Lithographing Co. w 1904 roku. 
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5C6S?cc=2546149&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AHGQY-Z1W2 

 

43. Nekrolog Davida Sekmistrza 

https://www.legacy.com/obituaries/name/david-sekmistrz-obituary?pid=157648000 

 

44. Nekrolog Richarda Eugene Sekmistrza. 

 https://www.macdonaldsfuneralhome.com/obituary/1898879 

 

45.  https://going2solutions.com/portfolio/rich-sekmistrz/ 

 

46. https://www.findagrave.com/memorial/128479146/lowandia-joyce-schoenfeld 
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