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Relacja Camilli Niebrzydowskiej-Kotowskiej, córki Czesława Niebrzydowskiego i Eleonory  

z domu Węgrzynowskiej opublikowana na portalu Humans of Chene Street 22 marca 2016.  

 (1/3/) “I was born when my dad worked at Zyg’s Bar… Well my grandfather would take us to 

Eastern Market once in a while but it wasn’t very often. I do remember my grandfather picking 

us kids up when we were small and he would hug and kiss us and his mustache used to tickle. 

But as far as Chene Street that’s pretty much all I remember. Was Eastern market and Zyg’s 

Bar on Caniff… I think if my grandfather would have lived, it would have been a lot different. 

I don’t think he was as stern, as strict, as my grandmother.” 

– Camille Niebrzydowski-Kotowski 

 

(1/3/) „Urodziłam się, gdy mój tata pracował w barze Zyg 's Bar... Cóż, mój dziadek raz na 

jakiś czas zabierał nas na Eastern Market1, ale nie było to zbyt często. Pamiętam, jak mój 

dziadek odbierał nas dzieci, gdy byliśmy mali, przytulał i całował nas, a jego wąsy kiedyś 

łaskotały. Ale jeśli chodzi o Chene Street, to wszystko, co pamiętam. Był rynek wschodni i bar 

Zyga na Caniff... Myślę, że gdyby mój dziadek żył, byłoby zupełnie inaczej. Nie sądzę, żeby był 

tak surowy, tak surowy, jak moja babcia." 

 

– Camille Niebrzydowski-Kotowski 

 

(2/3) “My mother’s name was Eleanore Wegrzynowski… She was from Hamtramck. My mom 

said she used to help out on Saturdays at the bakery but I don’t remember the bakery at all… 

[My grandmother] just didn’t want anything to do with us kids maybe because my mother’s 

name was Eleanore. I don’t know. I don’t really know what caused all the problems. But it was 

my dad passing in '71, that’s when the family just didn’t want anything to do with us anymore. 

– Camille Niebrzydowski-Kotowski 

(2/3) „Moja matka nazywała się Eleanore Wegrzynowski. Pochodziła z Hamtramck. Moja 

mama mówiła, że pomagała w soboty w piekarni, ale ja wcale nie pamiętam piekarni... [Moja 

babcia] po prostu nie chciała mieć z nami nic wspólnego może dlatego, że moja mama miała 

na imię Eleanore. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co spowodowało te wszystkie problemy. Ale 

to był mój tata (zmarł w 1971roku), wtedy rodzina nie chciała mieć z nami nic wspólnego. 

                                                             
1 Eastern Market to zabytkowa dzielnica handlowa w Detroit w stanie Michigan. 
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– Camille Niebrzydowski-Kotowski 

Ocena tej sytuacji jest niezwykle trudna. To zajęcie dla psychologa bowiem niezrozumiałe dla 

nas czyjeś reakcje wymagają głębszej i fachowej analizy. Niektórzy ludzie, gdy przytłaczają 

ich kłopoty, nie potrafią się z nimi zmierzyć, a gdy coś ich przerasta, używają mechanizmu 

samoobrony, stosując metodę odsuwania od siebie problemu, wymazywania z pamięci złych 

wspomnień i tego, co boli, żeby stworzyć w sobie złudzenie, że tego nie było, że coś się nie 

wydarzyło. Myślę, że mogło tak być w przypadku Marii, która najpierw nie mogąc znieść myśli 

o śmierci córki, nie umiała zaakceptować synowej noszącej to samo imię, co córka, a później 

po samobójczej śmierci syna nie chciała spotykać się z jego rodziną, bo to wywoływałoby u 

niej bolesne wspomnienia. Złożoność ludzkiej psychiki polega na tym, że każdy człowiek w 

sytuacjach stresowych reaguje inaczej, dlatego nie oceniam postępowania Marii jako matki i 

babci, a staram się zrozumieć. Maria opuściła rodzinny dom, mając 18 lat. Znalazła się w 

obcym kraju, gdzie bez znajomości języka musiała sobie radzić i układać życie bez pomocy 

bliskich. Należy pamiętać, że wszystko działo się ponad 100 lat temu. Inny był świat, inna 

obyczajowość, inne zwyczaje. Jak ciężko musiała wspólnie z mężem pracować, by w kwestii 

materialnej osiągnąć to, do czego doszli w latach 30-tych, może wyobrazić sobie ktoś, kto 

spróbował życia za granicą. Patrzę tutaj na ich życie przez pryzmat własnych doświadczeń z 

okresu emigracji zarobkowej, wprawdzie w zupełnie innym okresie cywilizacyjnym, ale 

patrząc dzisiaj z pozycji moich wnuków, to też „prehistoria”. Cóż życie jest trudne na miarę 

czasów, w jakich się żyje, jednak życie na emigracji 100 lat temu wymagało dużego hartu ducha  

i umiejętności funkcjonowania w społeczności wielokulturowej, czasem wzajemnie się 

zwalczającej. Należy pamiętać, że w tamtym okresie do tętniącego życiem Detroit, z prężnie 

rozwijającym się przemysłem motoryzacyjnym przybywały dziesiątki tysięcy osób z całego 

świata, a także wielu Afroamerykanów migrujących z południa Stanów Zjednoczonych. W 

warunkach rodzącej się konkurencyjności biznesowej niełatwo było odnieść sukces. Na ten 

sukces ciężko pracowali Niebrzydowscy i w chwili, gdy mogli zacząć się cieszyć z podjętej 

decyzji o emigracji, wszystko zaczęło się walić. Na przestrzeni czasu Marię dotykały kolejne 

nieszczęścia. W 1933 roku śmierć 19-letniej córki, w 1959 roku śmierć 19-letniego wnuka,  w 

1964 roku śmierć męża, w 1969 roku śmierć zięcia, ciężka choroba wnuczki, a później w 

sierpniu 1971 roku samobójcza śmierć syna. Straciła pięć najbliższych osób. Była również 

świadkiem postępującego upadku miasta, co na pewno nie pozostawało bez wpływu na sytuacje 

materialną rodziny.  
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(3/3) “When I started school I went to St. Louis the King. Actually four of us went to St. Louis 

the King. Judy was on home teaching… I went to St. Ladislaus [High School]. My one brother 

went to Pershing High School. My other brother went to Osborn. And my youngest sister, she 

went to St. Florian’s… I became a secretary. The first job was for Burroughs in Detroit… I 

left Burroughs after a couple of years and I went to Manufacturers Bank downtown. And I did 

end up at Chrysler and I retired from Chrysler. 

– Camille Niebrzydowski-Kotowski 

(3/3) „ Kiedy zaczęłam szkołę, poszłam do Św. Ludwika Króla. Właściwie czwórka z nas poszła 

do Św. Ludwika Króla. Judy uczyła się w domu... Poszłam do St. Ladislaus [Liceum]2. Mój 

jeden brat chodził do Pershing High School3. Mój drugi brat poszedł do Osborn4. A moja 

najmłodsza siostra poszła do St. Floriana...5 Ja zostałam sekretarką. Pierwsza praca była dla 

Burroughs6 w Detroit... Po kilku latach opuściłam Burroughs i poszłam do Manufacturers Bank 

w śródmieściu. I skończyłem w Chrysler7 i odeszłam na emeryturę z Chryslera. 

– Camille Niebrzydowski-Kotowski 

Ojciec Camillie, Chester Niebrzydowski zmarł w wyniku samobójczej śmierci 18 sierpnia 1971 

roku. Pochowany został 21 sierpnia w pojedynczej krypcie E-34 na Mount Oliwet Cemetery w 

Garden Mausoleum St. Peter w Detroit. 

                                                             
2St. Ladislaus High School było koedukacyjnym katolickim liceum w Hamtramck, Michigan. Zostało otwarte w 

1921 roku i było prowadzone przez Siostry św. Franciszka (Sylvania, Ohio). 

3 John J. Pershing High School to publiczna szkoła średnia w Detroit, Michigan, Stany Zjednoczone. 

4 Osborn High School, znane również jako Osborn Academy of Mathematics, to czteroletnia szkoła średnia w 

Detroit Public Schools Community District (DPSCD), położona w Northeast Detroit. 

5 St. Florian High School było katolickim liceum w Hamtramck, Michigan w rzymskokatolickiej archidiecezji 

Detroit. Szkoła została otwarta w 1940 roku i mieściła się w tym samym budynku, co szkoła podstawowa St. 

Florian. 

6 Burroughs Corporation była głównym amerykańskim producentem sprzętu biznesowego. Firma została założona 

w 1886 roku jako American Arithmometer Company, a po fuzji ze Sperry w 1986 roku UNIVAC została 

przemianowana na Unisys. Historia firmy była podobna do wielu głównych osiągnięć w dziedzinie informatyki. 

Na początku produkowała mechaniczne maszyny dodające, a następnie przeniosła się do programowalnych ksiąg 

rachunkowych, a następnie komputerów. Był to jeden z największych producentów komputerów mainframe na 
świecie, produkujący również powiązany sprzęt, w tym maszyny do pisania i drukarki. 

7 Chrysler – amerykański producent samochodów osobowych, vanów, samochodów sportowych, SUV-ów  i 

pickupów z siedzibą w Auburn Hills działający od 1925 roku. Marka współtworzy koncern FCA Fiat-Chrysler. 
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(9/11) “My brother died August 18, 1971. He committed suicide. He was 51… When he was 

working he was with my dad, off and on.”  

 

– Irene Nowakowski 

 

(9/11) „Mój brat zmarł 18 sierpnia 1971. r. Popełnił samobójstwo. Miał 51 lat... Kiedy 

pracował z przerwami, był z moim tatą." 

– Irene Nowakowski 

 

“They [grandparents] owned some buildings on Chene Street and leased them out. Now how 

many buildings there were I don’t know but [my dad] did take my brother with him from time 
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to time. Just to give my brothers something to do and to see the businesses. He would collect 

the rent for them… Other than helping my grandfather out at the bar that my grandfather owned 

on Caniff, Zig’s Bar, and helping my grandparents out with collecting rent, he worked at a 

printing company called Safran and that was in Detroit… Well I always said my dad was 

depressed… And he never did go for help with the depression... my dad took his life in 1971… 

Now my older sister Judith was born handicapped. And there [were] a lot of medical bills. She 

had Spina Bifida and clubfoot. And by the time she became a teenager she lost her one leg just 

below her knee. And spent most of her life in and out of the hospital. And if she wasn’t in a 

wheel chair she was walking with crutches. And I’m sure that had a lot to do with things too 

 

– Camille Niebrzydowski-Kotowski 

 

Oni [dziadkowie] posiadali kilka budynków na Chene Street i wynajęli je. Ile było budynków 

nie wiem, ale od czasu do czasu zabierał ze sobą mojego brata. Tylko po to, żeby dać moim 

braciom coś do roboty i zobaczyć interesy. Zbierał za nie czynsz... Poza pomaganiem dziadkowi 

w barze, który posiadał mój dziadek na Caniff, Zig 's Bar i pomagając dziadkom przy zbieraniu 

czynszu, pracował w firmie drukarskiej o nazwie Safran8 i to było w Detroit... Cóż, zawsze 

mówiłem, że mój tata ma depresję... I nigdy nie poszedł po pomoc w depresji... Mój tata odebrał 

sobie życie w 1971 roku... Moja starsza siostra Judith urodziła się niepełnosprawna .. I było 

tam sporo rachunków za usługi medyczne. Miała spina Bifida 9 i clubfoot 10. I zanim stała się 

nastolatką straciła jedną nogę tuż pod kolanem. I więcej  życia spędziła w szpitalu niż poza 

nim. I jeśli nie była na wózku inwalidzkim, to chodziła o kulach. I jestem pewna, że to też miało 

wiele wspólnego z tymi rzeczami. 

 

– Camille Niebrzydowski-Kotowski 

 

                                                             
8 Firma Safran Printing Co.  
9 Rozszczep kręgosłupa, tarń dwudzielna (łac. spina bifida) – wada rozwojowa kręgosłupa polegającą na 

nieprawidłowym rozwoju kręgosłupa spowodowanym rozszczepem – niezamknięciem kanału kręgowego 
(inaczej: brakiem tylnej części łuków kręgowych). Wada ta powstaje około 3 tygodnia ciąży.  

10 Stopa końsko-szpotawa (łac. talipes equinovarus, ang. club foot) – wada wrodzona, polegająca na utrwalonym 

zgięciu podeszwowym stopy i przywiedzeniu przodostopia. Jest to wada o charakterze deformacji, w około 50% 

przypadków spowodowana przez malformacje kostne. Nie do końca jasna jest etiologia zmian. 
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W 1991 roku zmarła córka Chestera i Eleanor, 44 letnia Judith A. Niebrzydowska. Pochowana 

została na cmentarzu Clinton Township, Macomb County, Michigan USA.  

 

Żona Chestera Niebrzydowskiego Eleanor Felicia Niebrzydowska z Węgrzynowskich, żyła 

68 lat. Zmarła 18 stycznia 1993 roku. Pochowana została na cmentarzu Clinton Township, 

Macomb County, Michigan USA. 
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Emigracja, rok 1912.  

Stanisław Sekmistrz – syn Izydora i Franciszki 

Kosko, przyrodni brat Marii Niebrzydowskiej - (drugi 

wyjazd).  

Stanisław Sekmistrz. urodził się 5 maja 1886 lub 1887 roku, prawdopodobnie w Elżbiecinie w 

parafii Piątnica. Dotychczas nie odnalazłem aktu urodzenia Stanisława, który potwierdziłby 

niezbicie jego datę i miejsce urodzenia. Podczas Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności 

Imperium Rosyjskiego przeprowadzonego w 1896 roku wiek Stanisława Sekmistrza określono 

na 10 lat, więc wynikałoby z tego, że Stanisław urodził się w 1886 roku, jednak dokumenty 

amerykańskie podają sprzeczne ze sobą daty urodzenia Stanisława. 

 W wojskowa karcie rejestracyjnej z 1942 roku wpisano datę urodzenia 5 maj 1887 (wiek 55 

lat). W formularzu powszechnego spisu ludności Stanów Zjednoczonych z 1920 roku wpisano 

rok urodzenia 1888. Pomiędzy tymi datami jest różnica 2 lat. Jedynie akt urodzenia może 

zweryfikować te dane. 

Pierwszy raz Stanisław Sekmistrz wyjechał do USA razem ze swoim stryjem Walentym 

Sekmistrzem jako 18 letni chłopak. W podróż za ocean wyruszyli 30 marca 1906 roku na 

pokładzie statku „Pennsylvania”, który wypłynął z portu w Hamburgu. Na Ellis Island w 

Nowym Jorku przybyli 13 kwietnia1906 roku. Płynęli do kuzyna Stanisława Bagińskiego 

zamieszkałego w Nowym Jorku w dzielnicy Manhattan pod adresem 150 Ridge Street.  

Jego przyrodnia siostra Marianna Sekmistrz, córka Izydora z drugiego małżeństwa miała wtedy 

12 lat.  

Sześć lat później, 4 grudnia 1912 roku, 26-letni Stanisław Sekmistrz ponownie wybrał się w 

podróż za ocean. Tym razem towarzyszyła mu jego niespełna 18-letnia przyrodnia siostra 

Marianna Sekmistrz. Z portu w Hamburgu wypłynęli na pokładzie statku Kaiserin Auguste 

Victoria. 
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Stanisław Sekmistrz  

Zdjęcie uzyskane dzięki uprzejmości pana Mariana J. Krzyżowskiego z jego archiwalnych 

zasobów zgromadzonych w ramach projektu Chene Street History Project Archive, University 

of Michigan. 

 

Czternasty powszechny spis ludności Stanów Zjednoczonych przeprowadzono w styczniu 1920 

roku i wykazał on obecność Stanisława Sekmistrza na terenie miasta Detroit w stanie Michigan. 

Podczas przeprowadzanego spisu Stanisław mieszkał jako lokator z rodziną kanadyjskiego 

Żyda Davida Buchanana. Nie wykazał, że przeszedł proces naturalizacji i został zarejestrowany 

jako obcy. W rubryce zawód wpisano – piekarz, a miejsce pracy – piekarnia. 

 

 

Dane z arkusza spisowego: 

Imię i nazwisko:    Stanley Sekmistrz 

Typ zdarzenia:     spis ludności 

Data spisu:     1920 
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Miejsce zdarzenia:     Ford Village, Wayne, Michigan, United States 

Płeć:       mężczyzna 

Wiek:       32 

Stan cywilny:      kawaler 

Rasa:       biała 

Czy potrafi czytać:     nie 

Czy potrafi pisać:     nie 

Rok urodzenia:     1888 

Miejsce urodzenia:     Polska 

Rok emigracji:     1912 

Miejsce urodzenia ojca:   Polska 

Miejsce urodzenia matki:    Polska 

Relacja w stosunku do głowy domu:  lokator 

Domownicy: David Buchanan - głowa domu, lat 49, urodzony w Kanadzie 

 Hattie Buchanana - żona, lat 28, urodzona w Kanadzie, 

 Irene Buchman – córka, lat 10, urodzona w Michigan, 

 Pearl Buchman - córka, lat 5, urodzona w Michigan, 

 Davis Buchman - syn (niemowlę), urodzony w Michigan, 

 Forsel D Hamington - teść, lat 72, urodzony w New York, 

 Stanley Sekmistrz – lokator, lat 32, urodzony w Polsce. 

 

Po otwarciu piekarni przez Zygmunta Niebrzydowskiego, Stanisław Sekmistrz pracował w niej 

jako jeden z piekarzy. Być może wcześniej też pracował razem z Zygmuntem i wspólnie uczyli 

się piekarskiego fachu. Wydaje się, że Stanisław Sekmistrz od chwili przybycia na 

amerykańską ziemię trzymał się blisko swojej młodszej siostry i jej rodziny.  

W 1940 roku 54-letni Stanisław razem z Zygmuntem i Marią Niebrzydowską oraz ich synem 

Chesterem, mieszkał u ich córki Ireny Nowakowskiej. Rodzina mieszkała pod adresem 7525 

Robinwood Avenue, Detriot. 

 

Dane z arkusza spisowego: 

Imię i nazwisko:    Stanley Sekmistrz 

Płeć:      mężczyzna 

Rok i miejsce urodzenia:   1888, Poland 

Rok spisu: 1940 
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Miejsce zamieszkania:   7525 Robinwood Avenue, Detroit, Wayne, Michigan, 

USA 

Wiek: 54 lata 

Miejsce zamieszkania w 1935 roku: 7525 Robinwood Avenue, Detroit, Wayne, Michigan, 

USA 

Rasa:      biała 

Status obywatelstwa:    obcy 

Stan cywilny:     kawaler 

Miejsce spisu ludności:   Detroit, Dystrykt numeracyjny 84-888  

Hrabstwo:     Wayne 

Stan:      Michigan 

Rodzina nr:     395 

Strona:     20B, Rolka: m-t0627-01866, Linia 61 

Domownicy: 

Głowa domu:     Henry Nowskowski (Henry Nowakowski) lat 27, 

Żona:      Irene Nowskowski (Irene Nowakowski) lat 23, 

Syn:      Richard Nowskowski (Richard Nowakowski) - 

noworodek, 

Teść:      Zygmunt Niebrzydowski lat 47, 

Teściowa:     Maria Niebrzydowski lat 46, 

Szwagier:     Chester Niebrzydowski lat 20, 

Lokator:     Stanley Sekmistrz lat 54. 

 

W 1942 roku Stanisław Sekmistrz posiadał kartę rejestracyjną armii amerykańskiej.  
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Dane z wojskowej karty rejestracyjnej: 

Nazwisko: Stanley Sekmistrz 

Typ wydarzenia: rejestracja 

Data: 1942 

Miejsce rejestracji: Hamtramck, Michigan, Stany Zjednoczone 

Płeć: mężczyzna 

Pracodawca: Stanley Sekmistrz, 

Data urodzenia: 5 maj 1887 

Numer rekordu: 2098. 

  

Na tym kończą się informacje dotyczące Stanisława Sekmistrza. Brak innych danych. 

 

 

Emigracja, rok 1913.   

 Józefa Sekmistrz11 - córka Walentego, (stryjeczna siostra 

Marinny Niebrzydowskiej) urodzona 28 października 1895 roku? (data 

urodzenia pochodzi z rekordu zgonu Józefy, lecz może być błędna, ponieważ 

w danych dotyczących jej brata Zygmunta przewija się data jego urodzenia 

10 stycznia 1895 roku). Weryfikacja dat możliwa będzie jedynie poprzez 

odnalezienie aktów urodzenia w księgach parafialnych. Sprawdziłem księgi urodzeń parafii 

Dobrzyjałowo z lat od 1890 – 1896 – nie ma takiego aktu. Dostęp do akt z lat 1897 – 1900 jest 

chwilowo niemożliwy. Istnieje również możliwość, że Józefa i Zygmunt urodzeni byli w 

Elżbiecinie parafia Piątnica – do sprawdzenia).  

Emigracja do USA: 

                                                             
11 Dane o osobie na podstawie informacji zawartych w poszczególnych rubrykach listy pasażerskiej S.S. 

Brandenburg. Lista uzyskana przez Tadeusza Trepanowskiego dnia 3.04.2020 r. przy pomocy wyszukiwarki 

internetowej ze strony www.familisearch.org 

  

http://www.familisearch.org/
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Dnia 28 maja 1913 roku, w sześć miesięcy po wyjeździe do USA, Marianny i Stanisława 

Sekmistrzów, (stryjecznego rodzeństwa Józefy), Józefa Sekmistrz wraz ze swoim bratem 

Zygmuntem podążyli podobną drogą. Wprawdzie nie z Hamburga, ale również z niemieckiego 

portu w Brem wypłynęli w podróż do Nowego Jorku. Na liście pasażerskiej statku S.S. 

Brandenburg w rubrykach z nazwiskiem Józefy odnotowano, że była to 18-letnia panna o blond 

włosach, niebieskich oczach, niskiego wzrostu 4’10” (147,32 cm), robotnik rolny, zamieszkała  

w Dobrzyjałowie (koło Łomży – mój przypis) Miała ze sobą 25 $ i płynęła do przyjaciółki 

nazywającej się Haja Jachinski? zamieszkałej w South Deerfield – (jednostka osadnicza w 

Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin). 

Statek „Brandenburg” przypłynął do portu w Nowym Jorku 11 czerwca 1913 roku. Tego dnia 

po odbyciu odprawy w Centrum Imigracyjnym na Ellis Island, Józefa i Zygmunt Sekmistrz 

zeszli na amerykański ląd.  

 

Manifest, strona 4, linia nr 24. Lista pasażerska nr 4 statku S.S. „Brandenburg”. Pozycja nr 

24 zawiera dane Józefy Sekmistrz.  
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 Druga strona listy pasażerskiej nr 4 statku S.S. „Brandenburg”. Pozycja nr 24 zawiera dane 

Józefy Sekmistrz.  

Lista uzyskana dnia 3.04.2020 r. z bazy internetowej FamiliSearch przez Tadeusza 

Trepanowskiego 

 

Wycinek z listy pasażerskiej z nazwiskiem Sekmistrz Józefy lat 18. 
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S.S. Brandenburg, statek na którym w maju 1913 roku Józefa i Zygmunt Sekmistrz płynęli 

do USA. 

 

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych w 1913 roku Józefa Sekmistrz początkowo mieszkała 

w stanie Massachusetts, gdzie prawdopodobnie poznała 23-letniego Antoniego Grazula, 

swojego przyszłego męża, który również był emigrantem. Urodził się w Polsce około1889 – 

1890 roku, a do USA przybył w 1909 roku. Józefa po rocznym pobycie za oceanem wyszła za 

niego. W pierwszych latach po ślubie młodzi małżonkowie przez jakiś czas mieszkali w stanie 

Massachusetts i tam w 1915 roku urodził się ich najstarszy syn Chester. Następnie przenieśli 

się do Cicero12, Onondaga, stan New York. Małżonkowie Grazul mieli sześcioro dzieci. Trzy 

córki i trzech synów. 

                                                             
12 Cicero to miasto w północnym hrabstwie Onondaga, Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Nazwę miasta nadał 

urzędnik zainteresowany klasyką, uhonorowany Cyceronem, rzymskim mężem stanu. Miasto Cicero znajduje się 

w centralnej części stanu Nowy Jork, na północ od Syracuse. Jest to północne przedmieście Syracuse i znajduje 
się w północno-wschodniej części hrabstwa Onondaga. Syracuse to miasto i siedziba hrabstwa Onondaga County, 

Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Jest to piąte pod względem liczby ludności miasto w stanie Nowy Jork po Nowym 

Jorku, Buffalo, Rochester i Yonkers. 
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Rok 1906. Syracuse, hrabstwo Onondaga, stan Nowy Jork. Miasto na przedmieściach którego 

osiedlili się Józefa i Antoni Grazul. 

 

Istotne dane o rodzinie Józefy Sekmistrz i Antoniego Grazula zawierają arkusze spisu 

powszechnego ludności Stanów Zjednoczonych, który jest przeprowadzany co 10 lat. 

 

Arkusz spisowy spisu powszechnego ludności Stanów Zjednoczonych z1920 roku. 
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Podczas spisu przeprowadzonego 27 stycznia 1920 roku zarejestrowano między innymi 

następujące dane dotyczące rodziny Józefy i Antoniego Grazulów:  

Adres zamieszkania: Cicero, Onondaga, New York, USA. 

Skład rodziny: 

Anthony (Antoni) Grazul – głowa domu, 31lat, urodzony w Polsce około 1889 roku,  

  zawód: (moulder) – odlewacz, formierz. 

Josephine (Józefa) Grazul – żona, 24 lat, urodzona w Polsce około 1896,  

  zawód: od roku nie pracuje. 

Dzieci:  

1. Chester (Czesław) – syn, lat 5 urodzony w 1915 roku w stanie New York (w 

kolejnych spisach podano stan Massachusetts).  

2. Regina – córka, lat 3 urodzona w 1917 roku w stanie New York. 

3. Stefan – syn, 1 ½ roku, urodzony w lipcu 1918 roku.  

 

Wycinek z arkusza spisu powszechnego z 1920 roku. W czerwonej ramce skład rodziny 

Grazul. 

W arkuszu spisowym pojawił się istotny błąd. Osoba dokonująca spisu pomyliła płeć dziecka i 

półtoraroczną Stefanię – córkę Grazulów zapisała jako syna o imieniu Stefan. Dziwne jest to, 

że w późniejszych latach tylko w przypadku tego dziecka występuje różna pisownia imienia.  

W niektórych źródłach występuje imię Frances, w innych zaś Stephany Grazul. Możliwe, że 

córka Grazulów miała nadane dwa imiona. 

Spis powszechny z 15 kwietnia 1930 roku;  

Adres: Cicero, Onondaga, New York, USA 

Skład rodziny: 
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Anthony (Antoni) Grazul – głowa domu, lat 40, rolnik. 

Josephine (Józefa) Grazul – żona, 35 lat, nie pracuje. 

Dzieci:  

 1. Chester (Czesław) – syn, 15 lat, urodzony w 1915 roku w stanie Massachusetts.  

 2. Virginia (Regina)  – córka, 13 lat, urodzona w 1917 roku, w stanie New York.  

 3. Stella (Stanisława) – córka, 11 lat, urodzona w 1918 roku, w stanie New York.  

 4. Tony (Antoni) – syn, 9 lat, urodzony w 1919 roku, w stanie New York.  

 5. Henry (Henryk) – syn, 5 lat, urodzony w 1925 roku, w stanie New York.  

6. Frances (Franciszka) – córka, 1rok 10 m, urodzona w 1928 roku w stanie New York.  

 

 

 

Wycinek z arkusza spisu powszechnego z 1930 roku. W czerwonej ramce skład rodziny 

Grazul. 

 

Spis powszechny z 11 kwietnia 1940 roku;  

Adres: Cicero, Onondaga, New York, USA 

Skład rodziny: 

Anthony (Antoni) Grazul – głowa domu, lat 55, rolnik. 

Josephine (Józefa) Grazul – żona, 45 lat, nie pracuje. 

Dzieci:  

 1. Chester (Czesław)  – syn, 24 lat, urodzony w stanie Massachusetts w 1915 roku,  

 zawód szlifierz [grinder] w firmie Steel Mill (huta stali) 
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2. Virginia (Regina)  – córka, 23 lat, urodzona w stanie New York w 1917 roku,  

  robotnik w firmie Pottery co.   

3. Stella (Stanisława) – córka, 21 lat, urodzona w stanie New York w 1918 roku,  

  robotnik w firmie Pottery co. 

 4. Anthony (Antoni) – syn, 19 lat, urodzony w stanie New York w 1919 roku,  

  robotnik na farmie.  . 

 5. Henry (Henryk) – syn, 14 lat, urodzony w stanie New York w 1925 roku, 

  6. Frances – córka, 11 lat, urodzona w stanie New York w 1928 roku. 

 

 

Wycinek z arkusza spisu powszechnego z 1940 roku. W czerwonej ramce skład rodziny 

Grazul.  

 

 

Mąż Józefy Sekmistrz, Antoni Grazul, zmarł 7 sierpnia 1960 roku w USA, w hrabstwie 

Onondaga stan Nowy Jork. Żył około 71 lat.  
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W nekrologu opublikowanym w „Syracuse Post-Standard”, poniedziałek, 8 sierpnia 1960 r., s. 

7 zamieszczono następującą informację: 

Anthony Grazul (71lat), pochodzący z Polski, mieszkający w Clay od 41 lat, zmarł 7 sierpnia 

1960 roku. Pozostawił żonę, panią Josephine Grazul; trzy córki: panią Vernon Field13  z 

Lafayette14, panią James Carr15 z Marcellus, pannę Stephany Grazul z Clay16; trzech synów: 

Chester Grazul z Brewerton17, Anthony Grazul Jr. z Clay i Henry Grazul z Montclair, 

Kalifornia; 13 wnuków; dwie siostry, Panią Mary Karoszewski ze Skaneateles i Panią Charles 

Baniewicz z Solvay. Pochowany został na Sacred Heard Cemetery (Cmentarz Najświętszego 

Serca) w Syracuse, Hrabstwo Onondaga, w stanie Nowy Jork, USA. 

(Nie jest znana dokładna data ani miejsce urodzenia Antoniego Grazula. Przybliżona data 

wynika z dokumentów spisu powszechnego ludności Stanów Zjednoczonych. Podczas spisu w 

1920 zapisano, że ma 31 lat – rok urodzenia 1889, w 1930 roku zapisano, że ma 40 lat – rok 

                                                             
13 Vernon Field - prawidłowo Regina Field z domu Grazul zamieszkała w Lafayette.  

14 Lafayette. –– (miasto w południowo-zachodniej części stanu Luizjana, w USA, położone nad rzeką Vermilion. 

Lafayette jest czwartym co do wielkości miastem w Luizjanie). 

15 James Carr - prawidłowo Frances Carr z domu Grazul zamieszkała w Marcellus w hrabstwie Onondaga, stan 

Nowy Jork. James Sr był mężem Frances a James Jr to wnuk Antoniego. 

16 Clay to miasto w hrabstwie Onondaga, znajduje się na północ od Syracuse w stanie Nowy Jork, Stany 

Zjednoczone. Jest to największe miasto w powiecie, zawiera część wioski North Syracuse i jest przedmieściem 

Syracuse. Miasto zostało nazwane na cześć amerykańskiego adwokata i męża stanu Henry'ego Claya. 

17 Brewerton – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego. 
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urodzenia 1890, w 1940 roku zapisano, że ma 55 lat – rok urodz. 1885, ślub w roku 1914, gdy 

miał 24 lata – wskazuje to na urodzenie w 1890 roku.)  

Józefa Sekmistrz przeżyła swojego męża Antoniego Grazula o 29 lat. W 1965 roku przeszła na 

emeryturę.  

 

Dane rejestrowe Józefy Grazul (z domu Sekmistrz) z dokumentacji ubezpieczenia społecznego. 

Rekord pozyskany w kwietniu 2020r. przez panią Annę Zarzecką ŁTN/Archiwum Diecezjalne 

w Łomży.  

Rejestry sądowe, rządowe i karne U.S., wnioski i roszczenia z zakresu ubezpieczenia 

społecznego pozostają w zasobach archiwalnych. Skan dokumentów jest udostępniany tylko na 

wniosek najbliższej rodziny. Rekord udostępniony w takiej formie jest jednak bardzo przydatny 

do celów genealogicznych ponieważ zawiera istotne dane identyfikujące osobę: 

1) Nazwiska i imiona, jakimi posługiwała się osoba: Josephine Ser Grazul, Josephine 

Grazul, Josephine Ser Sekmistrz. 

2) Płeć: kobieta 

3) Data urodzenia: 28 październik 1895 

4) Miejsce urodzenia: Polska 

5) Imię i nazwisko ojca: Valentine Sekmistrz (prawidłowo Walenty Sekmistrz) 

6) Imię i nazwisko matki: Marion Dibisky (prawidłowo Maria ………….?) 

7) Numer ubezpieczenia społecznego - (Social Security Number): 058424283 

8) Data roszczenia (złożonego wniosku o emeryturę): 12 listopad 1965 r. 

Josephine (Józefa Sekmistrz) Grazul zmarła 2 kwietnia 1989 roku w Cicero w domu 

swojej córki Stephany Grazul. Żyła 94 lata. 
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Dane Józefy Grazul (Sekmistrz) ze spisu osób zmarłych.  

 

W nekrologu zamieszczonym w „The Post Standard, Syracuse”, NY – 3 kwietnia 1989 roku 

napisano, że Józefa sprowadziła się do Syracuse w 1913 roku. Mieszkała w mieście Clay, 

będącym przedmieściem Syracuse w hrabstwie Onondaga w stanie Nowy Jork 13041.  

Przeżyli: córka Regina Field z La Fayette i trzej synowie: Anthony z Clay, Henry z Vancouver 

stan Washington18 i Francis z Marcellus; oraz kilkoro wnuków i prawnuków.  

(Uwaga: w treści nekrologu jest błąd: podano, że Józefę przeżyła córka Regina i trzech synów: 

Anthony, Henry i Francis. Grazulowie nie mieli syna o imieniu Francis. Ich najstarszy syn 

zmarły w 1978 roku miał na imię Chester. Imię Francis pomylono z imieniem Frances, która 

była najmłodszą córką Józefy i Antoniego Grazulów).  

                                                             
18 Vancouver – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, nad północnym brzegiem rzeki 

Kolumbia, w zespole miejskim Portland, stolica hrabstwa Clark. 
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Józefa Grazul (Sekmistrz) pochowana została na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Syracuse, Onondaga, New York, USA. (Sacred Heard Cemetery, Syracuse, N.Y. USA.) 

 

 

Sacred Heard Cemetery - cmentarz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Syracuse, Onondaga, 

New York, USA, na którym spoczywają małżonkowie Józefa Sekmistrz i Antoni Grazul. 
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Dzieci Antoniego Grazula i Józefy Sekmistrz.  

1) Chester Grazul urodził się 11 maja 1915 roku w stanie Massachusetts, USA. W czasie  

II wojny światowej służył w US Army. Do służby wcielony został 15 grudnia 1942 

roku. W latach 60-tych XX w. mieszkał w Brewerton, Onondaga County, New York 

13029.  

Zmarł 10 lutego 1978 roku w wieku 62 lat. Miejsce pochówku nieznane.  

 

 

Dane Chestera Grazula ze spisu osób zmarłych. Rekord uzyskany ze strony internetowej 

FamilySerch.org. 
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Rekord uzyskany ze strony internetowej FamilySerch.org. 

 

 

2) Regina J. Field z domu Grazul urodziła się w 1917 roku w Syracuse w stanie Nowy 

Jork, USA. Przed przejściem na emeryturę pracowała w stołówce szkolnej. Ostatni 

okres życia spędzała w domu opieki Tandem Health Care 19 w Vero Beach na Florydzie, 

gdzie zmarła 12 grudnia 2006 roku przeżywszy 89 lat.  

                                                             
19 Tandem Health Care Of Vero Beach to dom opieki w Vero Beach na Florydzie, znany również jako 
wykwalifikowana placówka pielęgniarska (SNF), jest placówką której podstawową funkcją jest zapewnianie 

opieki medycznej, ciągłej i innej opieki zdrowotnej oraz usług socjalnych dla pacjentów, którzy nie znajdują się 

w ostrej fazie choroby i wymagają usług w szpitalu. 
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W nekrologu opublikowanym w TC Palm z 15 grudnia 2006 roku napisano, że 

pochodziła z Lafayette w stanie Nowy Jork, a przez ostatnie dziewięć lat mieszkała w 

Fort Pierce.  

 

 

 

Pozostawiła córki: Barbarę Mann zamieszkałą w Fort Pierce20 i Elaine Burleigh  z 

Middleton21, Massachusetts; siostry: Frances i Stellę; brata Henryka i jednego wnuka. 

Jej odejście poprzedziła śmierć brata, Chestera, który zmarł w 1978 roku. Pogrzeb odbył 

się w późniejszym terminie na Cmentarzu St. Mary's Cemetery w Syrakuzach. 

Organizacją pogrzebu zajmował się dom pogrzebowy Aycock Funeral Home, Fort 

Pierce. 

 

3) Stephany Grazul urodziła się 28 listopada 1918 roku w stanie Nowy Jork. Mieszkała 

w mieście Cicero, będącym północnym przedmieściem miasta Syracuse, w hrabstwie 

Onondaga, stan New York. Adres: 8620 Whiting Rd, Cicero, NY 13039 Stephany 

zmarła 1 marca 2007 roku w wieku 88 lat.  

 

                                                             
20 Fort Pierce – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Floryda. Siedziba hrabstwa St. Lucie. Miasto jest znane 

również jako ''Sunrise City'', ponieważ jest miastem partnerskim San Francisco, które posiada przydomek ''Sunset 

City''. 

21 Middleton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex. 
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4) Grazul Anthony, Jr.   

 

 

 

Urodził się 24 listopada 1920 w USA w stanie Nowy Jork. Ukończył 1 rok liceum. 

Mieszkał w Clay – w hrabstwie Onondaga, stan Nowy Jork. Pracował przy produkcji 

wyrobów z gliny. W czasie II wojny światowej 15 lutego 1942 został zarejestrowany 

jako żołnierz poborowy, a następnie 16 listopada 1942 roku w Syracuse, Nowy Jork 

powołany do odbycia służby wojskowej w US Army. (Rekrutacja do wojska odbywała 

się na czas wojny lub innej sytuacji nadzwyczajnej, plus dodatkowo sześć miesięcy,  z 

zastrzeżeniem, że zależy to od decyzji Prezydenta lub w innych przepisów prawnych). 

Służył w 2 Bn (Blue Combat Team) – 2 batalion bojowy Piechoty 

Morskiej Stanów Zjednoczonych, w randze starszego 

szeregowca. Nr. 32587219. W 1944 roku uczestniczył w 

niezwykle ciężkich walkach aliantów z Japończykami w 
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Birmie,22 w południowo-wschodniej Azji. Za odwagę i bohaterstwo został odznaczony 

Brązową Gwiazdą23 Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. 

Ożenił się z Margaret L. Costello (1922-1999), która urodziła mu troje dzieci: córkę 

Patricię , i 2 synów Jamesa i Dennisa.) 

Anthony Grazul żył 92 lata. Zmarł 14 lutego 2013 roku. Miejsce pochówku nieznane. 

 

(Sprawdziłem 35 cmentarzy w miastach Syracuse oraz cmentarze w Cicero, hrabstwo 

Onondaga, stan New York, lecz nie odnalazłem grobu Anthony Grazula.)  

 

Żona Antoniego Grazula Jr – Margaret L. Grazul z domu Costello (76 lat). 

Margaret L. Grazul z domu Costello, córka Francisa X. i Mary A. Lane, małżonków Costello 

urodziła się 6 października 1922 roku w Pompey, Onondaga County, stan Nowy Jork. Miała 

pięcioro rodzeństwa. Francis, Robert, Mary, Elizabeth, Raymond. Zmarła 29 czerwca 1999 

roku. 

 

                                                             
22 Walki w Birmie w 1944 r. podczas II wojny światowej były jednymi z najcięższych w południowo-wschodniej 

Azji. Miały miejsce wzdłuż granic pomiędzy Birmą i Indiami oraz Birmą i Chinami i obejmowały siły Brytyjskiej 

Wspólnoty Narodów, siły chińskie i amerykańskie przeciwko siłom imperialnej Japonii i indyjskiej armii 

narodowej. Siły lądowe Brytyjskiej Wspólnoty Narodów były czerpane głównie z Wielkiej Brytanii, Brytyjskich 
Indii i Afryki. 

23 Brązowa Gwiazda – gwiazda Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych przyznawana za odwagę w obliczu 

nieprzyjaciela, bohaterstwo lub przykładną służbę. Zajmuje jedenaste miejsce według starszeństwa amerykańskich 

odznaczeń wojskowych. 
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W nekrologu zamieszczonym w „Post-Standard, The” (Syracuse, NY) – 1 lipca 1999 roku 

napisano: 

„Margaret L. Grazul, (76 lat) zamieszkała Route 31, Cicero, zmarła we wtorek w domu. 

Urodzona w Pompey, mieszkała w Cicero przez 52 lata. Była członkiem rady 

wyborczej, ankieterką w South Bay Fire Department (straż pożarna) i szafarzem 

komunii w kościele św. Franciszka z Asyżu w Bridgeport. 

Pozostali przy życiu: jej mąż Anthony 79 lata; córka, Patricia Henry z Norfolk, Virginia; 

dwóch synów, James z Central Square New York24 i Dennis z Liverpool25; siostra, Mary 

Whelan z Syrakuz; brat Ray Costello z Manlius26 oraz troje wnuków. 

Nabożeństwo żałobne odprawiono 11 lipca w sobotę w kościele luterańskim św. Pawła, 

210 Hazel St., Liverpool. Jej ciało zostało przekazane do szpitala uniwersyteckiego”.  

 

  

                                                             
24 Central Square – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego. 
25 Liverpool – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga. 
26 Manlius – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga. 
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James Grazul – syn Antoniego (juniora) Grazula i Margaret L. Costello – wnuczek 

Józefy Sekmistrz. 

James Grazul urodził się 22 września 1948 roku wstanie New York USA. Mieszkał w mieście 

Mexico w hrabstwie Oswego w stanie Nowy Jork. Pracował w straży pożarnej. Zmagała się z 

ciężką chorobą nowotworową, która zakończyła się jego śmiercią. Zmarł 14 października 2010 

roku w domu opieki w miejscowości Pulaski. Żył 61 lat. Pochowany został na Union Settlement 

Cemetery w West Monroe, NY Adres: 655-649, County Rte 11, West Monroe, NY 13167, 

Stany Zjednoczone. 
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Tablica nagrobna James’a Grazula na cmentarzu w West Monroe, N.Y. 

 

W nekrologu opublikowano w „Syracuse Post Standard” 15 października 2010 roku napisano: 

James „Jimmy” Grazul, 62, zamieszkały w domu opieki Elderberry Homestead w miejscowości 

Pułaski, stan New York, odszedł spokojnie w czwartek, po długiej walce z rakiem. Jego dejście 

poprzedziła śmierć jego żony Florence Grazul, w 2002 roku. Jimmy przeżył dwóch pasierbów; 

jedną pasierbicę; opiekunów, George Wise, Sally Wise, Randy LeBeau i Collette Hart; i jego 

ukochanego psa. Uroczystości pogrzebowe w sobotę o 11:00 w Traub Funeral Home, 684 N. 

Main Street, Central Square, z udziałem ks. Mike'a Thesiera. Pochowanie na cmentarzu Union 

Settlement, West Monroe. Zamiast kwiatów, w imieniu Jimmy'ego można wnieść wkład do 

straży pożarnej South Bay, Lakeshore Road, Cicero, NY 13039. 

 

5) Henry Walter Grazul urodził się 1 lipca 1925 w stanie Nowy 

Jork. Ostatnie miejsce zamieszkania w Bullhead City, Mohave 

County, Arizona 86442. 

Zmarł 11listopada 2010 w wieku 85 lat. Miejsce pochówku nieznane. 
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Frances Grazul urodzona w 1928 roku w stanie New York. Mężem jej był James G. 

Carr. Mieszkała w Marcellus.27 Zmarła w 2001 roku w wieku 73 lat. 

James G. Carr – mąż Frances Grazul zmarł dnia 4 maja 2020 roku w Marcellus, 

Onondaga, NY. W nekrologu opublikowanym 5 maja 2020 r. w „Syracuse Post 

Standard” napisano: 

„James G. Carr, Sr (lat 92) z Marcellus zmarł w domu otoczony bliskimi. Jim przez 31 

lat pracował w Departamencie Transportu Hrabstwa Onondaga, przechodząc na 

emeryturę jako kierownik ds. utrzymania. Jim był członkiem Kościoła Baptystów w Rose 

Hill. Uwielbiał polowanie i łowienie ryb, ale kochał i cenił swoją żonę bardziej niż 

ktokolwiek inny. Jim przeżył swoją 73-letnią żonę Frances; dzieci James Jr. (Kathy), 

Cynthia (Stephen, zmarła) Ayotte, Janet (Joel) Harriman, Steven (Polly) i Alan (Diane); 

11 wnuków; 22 prawnuki; jego siostra Emma Crysler i przyrodnia siostra Barb Carr. 

Organizacją pogrzebu zajmował się dom pogrzebowy Ryan Funeral Home Marcellus, 

NY.  

 

                                                             
27 Miasto i wieś o nazwie Marcellus znajdują się na południowy zachód od Syrakuz w hrabstwie Onondaga, stan 

New York, USA.. 


