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Opracował: Tadeusz Trepanowski 

Łomża, czerwiec  2020 r. 

 

 

Lista emigrantów z terenu dawnej guberni  łomżyńskiej udających się 

w podróż do Ameryki na pokładzie statku „Potsdam” 

(Linia oceaniczna Holland-America, rejs w dniach 1 – 12 kwietnia 1905 roku)1 

 

    

 

 

 

Trasa podróży:  

S.S. „Potsdam” wypłynął 1 kwietnia 1905 roku z portu w Rotterdamie - Holandia, następnie po 

zawinięciu do francuskiego portu w Boulogne-sur-Mer udał się do Nowego Jorku, gdzie po 11 

dniach  morskiej podróży dotarł  12 kwietnia 1905 roku. 

                                                             
1 Przedstawiamy kolejny materiał roboczy przygotowany w ramach projektu „Losy łomżyńskich emigrantów w źródłach 

z lat 1900-1950…” realizowanego przez ŁTN im. Wagów,                         finansowany przez MNiSW z programu 

„Dialog”. Opracowywany materiał pokazuje skalę emigracji mieszkańców ziemi łomżyńskiej do Stanów Zjednoczonych 

przed I wojną światową. Listę ich opracowywano z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej American Family 

Immigration History Center (AFIHC) – Centrum historii imigracji amerykańskiej rodziny, należącego                       
doFundacji The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation, Inc.  
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W styczniu 1905 roku, gdy dwudziesty szósty prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore 

Roosvelt, po rezygnacji prawnika Williama Williamsa, dotychczasowego komisarza ds. Imigracji 

mianował na to stanowisko 47-letniego Roberta Watchorna, na terenie Kolna, Łomży i innych 

miejscowości dawnej guberni łomżyńskiej, kolejna grupa śmiałków podejmowała decyzję                      

o wyjeździe za ocean. Niektórzy z nich czynili już przygotowania do wyjazdu.  

Nie bez powodu wspominam osobę nowego komisarza Roberta Watchorna, ponieważ on też był 

emigrantem. Jako 20-letni chłopak, mając już dość pracy w angielskiej 

kopalni, wyjechał do Ameryki. Na początku ciężko pracował                      

w amerykańskiej kopalni, lecz z uporem, systemem wieczorowym 

zdobywał wykształcenie i piął się w górę, spełniając swoje marzenie               

o lepszym życiu. Podczas 4-letniej kadencji na stanowisku komisarza ds. 

imigracji na wyspie Ellis w Nowym Jorku, (najważniejszej w kraju stacji 

kontroli imigrantów przybywających z Europy), Watchorn wprowadził 

kilka reform w funkcjonowaniu samego centrum emigracyjnego i 

doprowadził do rozbudowy wyspy, co miało wpływ na poprawę 

warunków zdrowotnych imigrantów. W tym czasie w Nowym Jorku trwała budowa metra. Urobek z 

drążonych podziemnych kanałów był wywożony na  Ellis Island  i w ten sposób powiększano teren 

tworząc  tzw. „Wyspę 3”, gdzie ostatecznie powstał szpital z oddziałem chorób zakaźnych.   

Wielu przyszłych emigrantów swoją decyzję o wyjeździe musiało poprzedzić długim 

procesem oswajania się z myślą o nowym życiu w Stanach Zjednoczonych. Życie za oceanem 

wiązało się z porzucenia tego, jakie prowadzili dotychczas w swoim kraju. Moment  opuszczenia 

ojczystych stron był zwykle bardzo trudny. Wymagał pożegnania – być może na zawsze                      

z przyjaciółmi, rodziną i miejscami, które były bliskie sercu emigranta, a sama podróż wzbudzała 

niepokój, gdyż była wyczerpująca fizycznie  i psychicznie.  Emigracja była bolesnym wyborem, ale 

bieda, represje polityczne i prześladowania religijne, jakie ogarnęły Europę od lat 70-tych XIX wieku 

po I wojnę światową, dla wielu były trudne do zniesienia. Innym powodem emigracji młodych 

mężczyzn z terenów wschodniej Europy była ucieczka przed wcieleniem do carskiej armii. Od 1905 

do 1907 na obszarze Królestwa Polskiego w polskich ośrodkach przemysłowych oraz na wsiach 

trwały spontaniczne strajki i walki. Od lutego 1904 do września 1905 na wschodzie imperium 

Romanowów trwała wojna rosyjsko-japońska – pierwszy tak krwawy konflikt XX wieku. Oddziały 

carskiej armii straciły blisko 80 tys. żołnierzy w wielkiej bitwie pod Mukdenem (Szenjangiem)                    

w Mandżurii, a w wyniku całej wojny życie straciło około 120 tys. osób. Rosja gwałtownie 

potrzebowała nowych żołnierzy, również do uspokojenia nastrojów rewolucyjnych, jakie narastały                 

w całym kraju. Sytuacja w Cesarstwie Rosyjskim stała się tak poważna, że do armii wcielano coraz 
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starsze roczniki carskich poddanych – głównie chłopów. Wśród nich było wielu Polaków z terenów 

zaboru rosyjskiego. W tym trudnym dla Rosji okresie, urzędnicy carscy ze strachu przed karami 

odmawiali przyjmowania łapówek i nie można było załatwić zwolnienia od służby ani jej odroczenia. 

Młodym mężczyznom, mającym świadomość, że z długoletniej służby w carskiej armii mogą już 

nigdy nie wrócić w rodzinne strony, pozostała jedyna droga ratunku – wyjazd do Ameryki. 

Szczególnie, że w tym okresie reputacja Ameryki jako kraju taniej ziemi i oszałamiających bogactw 

wciąż rosła. Narody Europy uznały, że w Ameryce są ciągle granice do odkrycia, przestrzeń do 

rozszerzenia, nowe kierunki do wypróbowania.  

Wiodące firmy spedycyjne zarabiały mnóstwo pieniędzy, transportując z Ameryki na rynki 

europejskie ogromne ilości bawełny, tytoniu, węgla, futer i inne cenne ładunki. Aby uzyskać jeszcze 

większe zyski, wykorzystały masowe przesunięcie populacji z Europy do Stanów Zjednoczonych, 

traktując emigrujących ludzi jako ładunek statków podczas podróży powrotnej do portów 

amerykańskich. Aby zwabić jak największą ilość chętnych, szczególnie wśród osób i rodzin 

związanych z Ameryką, linie żeglugowe wysyłały agentów w całej Europie, by ci sprzedawali bilety. 

Wyposażeni w broszury promocyjne utworzone przez linie żeglugowe i amerykańskie linie kolejowe 

agenci przeszli jak burza przez europejskie miasta, wsie, domy i gospodarstwa. Agenci zwykle Żydzi, 

ale nie tylko, objeżdżali wsie i opowiadali o bogactwach Ameryki. Agitowali w karczmach, pod 

kościołami przy okazji jarmarków i odpustów. Chodzili od domu do domu a każdy nowy chętny, 

który zdecydował się na wyjazd, napełniał portfel agenta. Wszelkie formalności związane z 

wyjazdem organizowały biura podróży. Był to w owym czasie doskonały interes, ponieważ statki 

przywożące do Europy surowce i bawełnę z powrotem płynęłyby puste. Pustkę tą wypełniano 

emigrantami z całej Europy. W międzyczasie kilka głównych linii żeglugowych zbudowało w 

okolicy portów hotele z pokojami wieloosobowymi i inne udogodnienia dla pasażerów, którzy 

masowo przyjeżdżali do portu, zanim ich statki były gotowe do wypłynięcia. Linia Hamburg-

Ameryka na przykład zbudowała hale wzdłuż portu w Hamburgu, które były w stanie pomieścić do 

5000 osób oczekujących na wyjazd. Wybudowano nawet dwa kościoły i synagogę. Firmy spedycyjne 

otworzyły również punkty medyczne, aby sprawdzić stan zdrowia emigrantów posiadających 

najtańsze bilety na podróż w tzw. „steerage” przed ich wejściem na pokład. W ramach 

bezpieczeństwa sanitarnego, posiadacze biletów na „steerage” musieli wziąć antyseptyczne kąpiele, 

przejść zabiegi odwszawienia, a następnie musieli poddać się badaniom lekarskim przez lekarzy 

zatrudnionych przez linie żeglugowe. Środki te zostały podjęte nie tyle z troski o zdrowie i dobre 

samopoczucie pasażerów, co w celu ochrony zysków linii żeglugowych. Według obowiązującego 

prawa imigracyjnego nakładało grzywny na linie wysyłkowe w wysokości 100 USD za każdego 

odrzuconego imigranta i dodatkowo przewoźnik zobowiązany był do zabrania z powrotem takich 
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pasażerów do kraju, z którego wypłynęli. Firmy transportowe podjęły więc szczególny wysiłek, aby 

zidentyfikować i odrzucić każdego, którego wygląd wskazywał na słaby stan zdrowia lub kalectwo. 

Listy od znajomych i członków rodziny, którym się powiodło za oceanem, również podsycały 

chęci oraz przyczyniały się do podjęcia decyzji o wyjeździe i rozpoczęciu nowego życia po drugiej 

stronie Atlantyku.  

„Życzę ci przyjedź do Ameryki ”, pisał jeden polski imigrant w liście do członków rodziny, których 

zostawił w 1906 roku. „Do tej pory mam się tu bardzo dobrze, i nie mam zamiaru jechać do naszego 

kraju, ponieważ w Polsce zaznałem tylko nędzę i biedę, a teraz żyję lepiej niż pan”. 

Jednak pomimo takiej zachęty opuszczenie ojczyzny było trudną decyzją dla wielu emigrantów. 

Podróżujący do Ameryki musiał posiadać nie tylko pieniądze na przejazd, ciepłą odzież, lecz także 

dużo odwagi i determinacji. Imigranci, którzy przybyli do Ameryki, musieli posiadać wolę, by 

dobrowolnie się wykorzenić, zostawić dom i rodzinę, mieć siłę, by przetrwać często ciężkie przejścia 

po opuszczeniu domu, umieć przyzwyczaić się do dziwnych, nowych realiów, a wszystko to po to, by 

zrealizować marzenia o lepszym życiu.   

  Napięcie emocjonalne przed wyjazdem trochę spadało u tych, którzy decydowali się na 

podróż z innymi członkami rodziny lub mieli ją odbyć w towarzystwie znajomych czy przyjaciół.                     

Większość jednak stanowili samotni młodzi mężczyźni i młode kobiety. Na pozór byli bardzo 

odważni, ale wewnątrz nich tkwiło przerażenie i niepewność a ponadto przytłaczała ich perspektywa 

pożegnania z bliskimi, co było dużym przeżyciem emocjonalnym. Emigrant z Litwy, który przybył 

do Ameryki w 1899 roku, tak wspominał rozstanie z matką: „w dniu, w którym opuściłem dom, moja 

mama poszła ze mną na dworzec kolejowy. Kiedy żegnaliśmy się, powiedziała, że to tak, jakby 

zobaczyć, jak wchodzę do trumny. Nigdy więcej jej nie zobaczyłem…” Inny grecki emigrant, który 

jako 16-letni chłopak przybył do Ameryki w 1911 roku, wspominał swoje pożegnanie z ojcem do 

którego doszło w cieniu oceanicznego liniowca, mającego za chwilę zabrać go na swój pokład. „(…) 

Ojcu trzęsły się ręce, a on mówi: „synu, nigdy nie mówiłem ci, żebyś jechał, czy nie”. Ja jestem 

bardzo dumny, że zdecydowałeś się pojechać do Ameryki. Wiem, że będziesz mieć lepsze życie w 

Ameryce, niż mamy tutaj” (a mój ojciec był pracowitym człowiekiem, pracującym dzień i noc). 

Pracował w branży rybnej, na łodziach rybackich zastawiał sieci. A potem ja poszedłem, a on płakał. 

Płakał. I wiesz, jak czułem się, kiedy opuszczałem dom, ojca i matkę? Okropnie, okropne jest to, jak 

się czułem.” 

Miliony emigrantów doświadczyło podobnych rozstań. Emigracja do Ameryki nie była więc 

dobrym rozwiązaniem dla osób o miękkim sercu. Nawet ci spośród tych odporniejszych, ludzie o 

twardszym charakterze, którzy mimo wszystko zdecydowali się wyjechać, do końca nosili w sercu 

niezabliźnioną ranę.  
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Po podjęciu decyzji o emigracji ze Starego Kraju, pierwszym krokiem dla emigrantów było 

zabezpieczenie pieniędzy na zakup biletu na jeden ze statków parowych, który mógłby ich przewieść 

przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy jechali do Ameryki w grupach rodzinnych 

sprzedawali swoje domy, ziemię i cenniejsze rzeczy, aby zebrać jak najwięcej pieniędzy potrzebnych 

do rozpoczęcia nowego życia.  

Przed wyruszeniem w podróż za ocean musieli najpierw dotrzeć do europejskich portów 

morskich, z których korzystały firmy przewozowe. Dla milionów ludzi żyjących w głębi Europy, na 

południowych czy wschodnich terenach położonych z dala od miast portowych, dotarcie do portu 

europejskiego wiązało się z długą i wyczerpującą podróżą, która mogła zająć wiele dni lub tygodni. 

Ograniczone fundusze i brak transportu powodowały, że niektóre odcinki trasy, np. do najbliższej 

stacji kolejowej emigranci pokonywali pieszo. Jednak później też nie było łatwo, bo dojechanie do 

niemieckiego portu – Bremy, Hamburga, Antwerpii czy Rotterdamu, stanowiło nie lada wyzwanie, 

szczególnie dla mieszkańców zaboru rosyjskiego nieznających języka niemieckiego. Podróże te były 

dużym obciążeniem nawet dla silnych młodych mężczyzn  a co dopiero mówić o kobietach z dziećmi 

czy osobach starszych. Dotarcie do miasta portowego to był dopiero pierwszy etap trasy, jaką musieli 

pokonać.  

Kiedy dotarli wreszcie do portu i wsiedli na statek, czekała ich jedna z najcięższych prób w 

trakcie przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych – morska podróż. Przeważającej większości osób i 

rodzin z Europy Wschodniej nie było stać na bilety pierwszej czy drugiej klasy. Kupowali więc bilety 

tańsze, w tzw. „steerage” - (to nieprzetłumaczalna na język polski nazwa najniższego i najtańszego 

pokładu na statku). Ciemne, ciasne i zatłoczone pomieszczenia pozbawione właściwej wentylacji, 

głęboko we wnętrzach statków, w sąsiedztwie urządzeń sterowych. Pod pokładem panował zaduch i 

czuć było ostry zapach spoconych ciał i zmoczonych lin okrętowych, a do tego podczas sztormowej 

pogody  wywołującej u pasażerów chorobę morską potęgowały się i tak niehigieniczne warunki. Za 

toaletę często służyły wiadra, które niestety wywracały się podczas zmagań statku z falami. Kajut nie 

było, a prowizoryczne łóżka przymocowano do ścian. Światło dzienne dochodziło pod pokład przez 

małe soczewkowate okienka poumieszczane w bokach statku. Większość czasu pasażerowie spędzali 

na pokładzie, bo pod pokładem nie sposób było wytrzymać, lecz nie zawsze pogoda pozwalała na 

pozostanie na zewnątrz. Wszystko to mogło zmusić nawet najtwardszych podróżników do zadawania 

sobie pytań  o słuszność podjętej decyzja, jednak odwrotu już nie było.   

Pasażerowie podróżujący w „steerage” a później III klasą pasażerską byli rejestrowani przed 

wypłynięciem w podróż. Władze amerykańskie wprowadziły przepisy, które wymagały od spółek 

wysyłkowych kontroli imigrantów za granicą przed wejściem na pokład. Każdy kapitan statku 

przewożącego cudzoziemców w „steerage” był zobowiązany do dostarczenia inspektorom 

emigracyjnym list imigrantów. Każdy arkusz listy pasażerów miał zawierać nie więcej niż 30 
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nazwisk, poświadczonych przysięgą i podpisem kapitana lub I oficera statku, że osobiście zbadał 

każdego pasażera tam wymienionego i że chirurg statku dokonał tego samego badania fizykalnego. 

Listy oznaczano w kolejności alfabetycznej A, B, C itd. W celu łatwiejszej identyfikacji po przybyciu 

na miejsce każdy imigrant lub głowa rodziny otrzymywał bilet opatrzony literą listy i numerem, pod 

którym był na niej zapisany. Arkusz z nazwiskami posiadał tytuł: „LIST OR MANIFEST OF ALIEN 

PASSENGERS FOR THE U.S. IMMIGRATION OFFICER AT PORT OF  ARRIVAL” (Lista lub 

manifest cudzoziemskich pasażerów dla oficera imigracyjnego Stanów Zjednoczonych w porcie 

przybycia). Oprócz imienia i nazwiska zawierała miejsce pochodzenie i inne podstawowe informacje 

o pasażerze. Ta lista była arkuszem inwentaryzacyjnym ludzkiego ładunku na statku i stała się 

jednym z ważniejszych dokumentów  w procesie imigracyjnym. 
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Każdy arkusz listy pasażerskiej poświadczał przysięgą i podpisem kapitana lub I oficer statku, że 

osobiście sprawdził każdego wymienionego na liście pasażera (strona lewa). Takie same 

poświadczenie składał chirurg statku, że dokonał badania fizykalnego (strona prawa). 

 

Tabela: Lista „łomżyńskich” pasażerów statku „Potsdam”, którzy wypłynęli 1 kwietnia 1905 roku                    

z portu Rotterdam w Holandii a do Nowego Jorku przypłynęli 12 kwietnia 1905 roku2. 

 L. 

p 

Nazwisko i imię 

pasażera,                           

nr. identyfikacyjny              

i nr. na liście 

Rok 

uro- 

dze 

nia 

Wiek                

w 

chwili 

przy-

bycia 

Stan 

cywilny 

Ostatnie 

miejsce 

zamieszkania 

Osoba 

oczekująca             

w USA.                                      

Miejsce 

docelowe 

pobytu. 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 
Victoria Petrowska  

Passenger ID: 
1888 17 lat panna 

Zebry 

Żebry3 

Brat:                      

A. Pekowski,  

Siostra 

Jadwigi 

                                                             
2 Uwaga: w niektórych przypadkach nazwiska osób i nazwy miejscowości zapisane na listach pasażerskich są 

zniekształcone w taki sposób, że trudno odgadnąć, jakie było ich prawidłowe brzmienie. Pozostawiamy więc nazwę 

przepisaną z listy, zaznaczoną kolorem niebieskim. Inne, przypuszczalne, ale budzące wątpliwość oznaczono znakiem 

zapytania, natomiast te, co do których jest pewność, że są prawidłowe, zostały zapisane kolorem czarnym. 

3 Żebry – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Wąsosz. Wieś 
królewska położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie wąsoskim w ziemi wiskiej, w województwie 

mazowieckim. Wieś nad rzeką Wissą założona w 1417 r. 
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102383050724               

Manifest str.: A, linia: 

4 

A. Petrowski 

Ashley4, 

Pennsylvania 

2. 

Jadwiga Petrowska  

Passenger ID: 

102383050725               

Manifest str.: A, 

linia:5 

1890 15 lat panna 
Zebry 

Żebry 

Brat:                      

A. Pekowski, 

Ashley, 

Pennsylvania 

Służąca, 

siostra 

Victorii 

3. 

Franziska Kasezka  

Franciszka Kosecka? 

Passenger ID:   

102383050731             

Manifest str.: A, 

linia:11  

1891 

 

14 lat 

  

panna 

Kasu, Lomza 

……. ?, 

Łomża 

Wujek: 

H. Stodups,     

19 Hudson Str. 

New York 

 

4. 

Leie Rosanowitz  

Passenger ID:  

102383050734              

Manifest str.: A, 

linia:14   

1881 

 

24 lat 

  

mężatka 

Sakoly, Lomza 

Sokoły5, 

Łomża 

Mąż:                  

L. Rosanowitz 

219 Chrystie 

Street, 

Manhattan, 

New York 

Narodo-

wość:  

żydowska 

5. 

Marianna Wisowata 

Marianna 

Wiszowata  

Passenger ID:   

102383050739             

Manifest str.: A, 

linia:19 

1888 17 lat panna 

Barzikowo, 

Lomza 

Barzykowo6, 

Łomża 

Wujek:                

Fr. Waraksa 

Turners Falls, 

Massachusetts  

 

6. 

Konstantia  

Biedzicka  

Konstancja 

Biedrzycka? 

1872 33 lata mężatka 

Lakowo, 

Lomza 

Lachowo7, 

Łomża 

Szwagier: 

Wiśniewski, 

35 Box, 

Jamesport, 

 

                                                             
4 Ashley jest dzielnicą w hrabstwie Luzerne w Pensylwanii, jedną milę od Wilkes Barre. 
5 Sokoły – dawne miasto, obecnie wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie 

wysokomazowieckim, w gminie Sokoły. Prawa miejskie: 1827–1867 i 1915–1950. W latach 1975–1998 miejscowość 

należała administracyjnie do województwa łomżyńskiego. 
6 Barzykowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski. 
7 Lachowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Kolno. 



9 
 

Passenger ID: 

102383050744               

Manifest str.: A, 

linia:24  

Long Island, 

New York 

7. 

Franz Tulas 

Franciszek Kulas  

Passenger ID: 

102383050696                  

Manifest str.: B, 

linia:6 

1887 18 lat kawaler 
Makowsky 

Makowskie8 

Wujek:                 

S. Prusaczy, 

S. Prusarczyk? 

Webster, 

Massachusetts 

 

8. 

Natalia  

Karwonska  

Karwowska 

Passenger ID:  

102383050705             

Manifest str.: B, 

linia:15  

1887 18 lat panna 

Jecewabno, 

Lomza 

Jedwabne, 

Łomża 

Wujek:                

Jan Jankowsky        

210 W. Main 

Street 

Coatesville9, 

Pensylwania 

służąca 

9. 

Joseph Banach 

Józef Banach  

Passenger ID: 

102383050714          

Manifest str.: B, 

linia:24  

1887 18 lata kawaler 

Czervona, 

Lomza 

Czerwone,10 

Łomża 

Brat:                 

W. Banach,  

Bayonne, New 

Yersey 

 

10. 

Jacob  

Potkiel  

Potkul 

Passenger ID: 

102383050662         

Manifest str.: C, linia 

2 

1868 37 lat żonaty 
Rupsian, 

Lomza 

Szwagier:          

L. Zalosezik, 

Sayreville11, 

New Jersey 

 

11. Josef  1870  żonaty Ostrowski, Szwagier  

                                                             
8 Makowskie – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Jedwabne. 
9 Coatesville – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester 
10 Czerwone – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Kolno. 
11 Sayreville – miejscowość nad rzeką Raritan, w pobliżu zatoki Raritan, w hrabstwie Middlesex w stanie New Jersey w 
USA. Osada powstała w 1775, zarejestrowana, jako miejscowość w roku 1920. Do roku 1870 Sayreville było portem 

rzecznym. W Sayreville rozwijał się przemysł chemiczny i przetwórstwa żywności. 
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Kwiatkowski  

Józef Kwiatkowski 

Passenger ID: 

102383050663        

Manifest str.: C, linia 

3  

35 lat 

 

Lomza 

Ostrów 

Mazowiecka, 

Łomża 

Anton 

Goslowski 

Antoni 

Gocłowski 

Box 121 

Cambridge12 

Massachusetts 

12. 

Alexandra  

Olitzka  

Aleksandra Olicka 

 Passenger ID:  

102383050664      

Manifest str.: C, linia 

4  

1888 

 

17 lat 

 

panna 

Zefzi, Lomza 

Zosin13? 

Łomża 

Szwagier:          

M. Kujeska 

6 Douglas 

Street,              

New London, 

Connecticut 

 

13. 

Michel Gardotzki  

Michał Gardocki 

Passenger ID: 

102383050669         

Manifest str.: C, linia 

9  

  

1867 38 lat żonaty 

Rogaly, Lomza 

Radule14? 

Łomża 

Wujek: 

S. Kubinski     

Couric Ave. 

8819,Chicago 

Ilinois,  

 

14. 

Victoria  

Kurpewska  

Wiktoria 

Kurpiewska 

Passenger ID:  

102383050685       

Manifest str.: C, linia 

25 

1885 

 

20 lat 

 

panna 

Scontow, 

Lomza 

Kąty15 

Łomża 

Szwagier: 

Adam 

Wysocki 

Hide Park, 

Boston, 

Massachusetts, 

 

15. 

Josefa  

Kocharnak  

Passenger ID: 

1865 

 

40 lat 

 

wdowa 

Rezanitza,  

Lomza 

Rogienice16 

Siostra: 

Waleria 

Wiziewska, 

 

                                                             
12 Cambridge – miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Massachusetts, oddzielone od Bostonu przez rzekę Charles. 
13 Zosin – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Łomża. 
14 Radule – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Tykocin 
15 Kąty – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
16 Rogienice Wielkie – wieś  położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock.  
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102383050687        

Manifest str.: C, linia 

27  

Garden City17, 

New York 

16. 

Teofila Pawelezik 

Teofila Pawelczyk 

Passenger ID: 

102383050638         

Manifest str.: D, linia 

8 

1873 

 

32 lat 

 

mężatka 
Lasby, Lomza 

Laski18Łomża 

Mąż:                    

P. Pawelczyk 

25 Bradley 

Street,              

New London, 

Connecticut 

 

17. 

Jan Sochoski 

Passenger ID: 

102383050645         

Manifest str.: D, 

linia15  

1875 30 lat żonaty 

Mazaweski, 

Lomza 

Wysokie 

Mazowieckie19 

Wujek: Teofiln 

Godleskiego, 

Teofil 

Godlewski   

Utica,                

New York 

 

18. 

Bronislawa Banoch  

Bronisława Banach 

Passenger ID: 

102383050652         

Manifest str.: D, linia 

22 

1884 

 

21lat 

 

panna 

Kolna, Lomza 

Kolno20, 

Łomża 

Szwagier: 

Stanist Kana  

Stanisław 

Kania               

12 th Str. 170, 

Jersey City, 

New Jersey 

Służąca X 

19. 

Franziska Pozwola  

Franciszka ……..? 

Passenger ID: 

102383050654          

Manifest str.: D, 

linia24  

1882 23lata panna 
Kolna, Lomza 

Kolno, Łomża 

Szwagier:  

Pawel 

Galionek 

Paweł 

Galanek? 

Walnut Hill 

East Dedham, 

Massachusetts 

 

20. 
Emilia Gonska 

Emilia Górska? 
1865 40 lat mężatka 

Kolna, Lomza 

Kolno, Łomża 

Mąż: 

J. Gonska 

Była w 

USA                 

                                                             
17 Garden City – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau na wyspie Long Island.   
18 Laski – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Zbójna. 
19 Wysokie Mazowieckie – miasto w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, 
20 Kolno – miasto w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim. 
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Passenger ID: 

102383050609         

Manifest str.: E, linia 

9  

Hastings-on-

Hudson, New 

York 

w latach 

1899-1904 

Hastings-

on-

Hudson 

21. 

Josefa Grabowska  

Józefa Grabowska 

Passenger ID: 

102383050613         

Manifest str.: E, 

linia13  

1875 30 lat mężatka 

Shiciny, 

Lomza 

Chyliny21? 

Łomża 

Mąż:                    

A. Grabowski 

8th Street, 230 

Steubenville 

Ohio 

 

22. 

Waleria Darszinska  

Waleria Dardzińska 

Passenger ID: 

102383050614        

Manifest str.: E, 

linia14  

1886 

 

19 lat 

 

panna 
Lomza 

Łomża 

Szwagier: 

W. Łulewski 

536 Morris 

Ave New York 

Służąca 

(siostra 

Stanisławy

) 

23. 

Stanislawa Darszinska 

Stanisława 

Dardzińska 

Passenger ID: 

102383050615         

Manifest str.: E, 

linia15 

1887 18 lat panna 
Lomza 

Łomża 

Szwagier: 

W. Łulewski 

536 Morris 

Ave New York 

Służąca 

(siostra 

Wlerii) 

24. 

Stefania Boc 

Stefania Boć 

Passenger ID: 

102383050616          

Manifest str.: E, 

linia16 

1887 18 lat panna 
Kolna, Lomza 

Kolno Łomża 

Brother:            

S. Boć           

Box 8 

East Dedham, 

Massachusetts 

Służąca, 

siostra 

Juliany         

(poz. 24) 

25. 

Alexandra Kowalczik 

Aleksandra 

Kowalczyk 

Passenger ID:  

1884 21lat panna 
Kolna, Lomza 

Kolno Łomża 

Brat przyrodni:          

P. Gonsiewski  

Bornet Ave 

1329  

 

                                                             
21 Chyliny – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
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102383050617        

Manifest str.: E, 

linia17 

Syracuse,              

New York 

26. 

Juliana Boc  

Juliana Boć 

Passenger ID: 

102383050618        

Manifest str.: E, 

linia18  

1875 30 lat mężatka 
Kolna, Lomza 

Kolno Łomża 

Husband:                 

H. Boć ;         

Box 8 

East Detham, 

Massachusetts 

Siostra 

Stefanii 

(poz.22) 

27. 

Juliana Plaga  

Passenger ID: 

102383050619         

Manifest str.: E, 

linia19 

1885 20 lat panna 
Kolna, Lomza 

Kolno Łomża 

Szwagier:               

G. Reska 

Grand Str. 17 

Hide Park, 

Bostonu, 

Massachusetts 

służąca 

28. 

Kristina Lasarzick  

Krystyna 

Łazarczyk? 

Passenger ID: 

102383050620         

Manifest str.: E, linia 

20  

1881 24 lata mężatka 
Kolna, Lomza 

Kolno Łomża 

Husband:         

Jan Lasarzick 

Jan 

Łazarczyk?  

Utica22,              

New York 

 

29. 

Anton Prcziborowsky  

Antoni Przyborowski 

Passenger ID: 

102383050578         

Manifest  str.: F, linia 

8 

1885 20 lat kawaler 

Guatowa, 

Lomza 

Gnatowo23, 

Łomża 

Kuzyn:          

Alex 

Zelikowski, 

8 Oak Street, 

Conshohocken

24 Pensylwania 

 

30. 

Leopold Grotowsky  

Leopold Grotowski 

Passenger ID: 

102383050579         

1886 19 lat kawaler 

Brodowa, 

Lomza 

Brodowo25, 

Łomża 

Brat: 

Thomas 

Grotowsky  

12 Galoi Street 

 

                                                             
22 Utica – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, nad rzeką Mohawk 
23 Gnatowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Grabowo 
24 Conshohocken to dzielnica nad rzeką Schuylkill w hrabstwie Montgomery w Pensylwanii na przedmieściach Filadelfii 
25 Brodowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Radziłów.  
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Manifest str.: F, linia 

9  

Providence,26 

Rhode Island 

31. 

Paulin Prisinowski  

Paulin Prusinowski 

Passenger ID: 

102383050551        

Manifest str.: G, 

linia11 

1872   33 lat   żonaty Kolno, Lomza 

Szwagier:           

Jan Darmetko, 

Newark,            

New Jersey 

Był w 

USA w 

latach 

1899-1904 

32. 

Rosmanik, Simon 

Rosmanik Szymon 

Passenger ID:  

102383050552         

Manifest str.: G, linia 

12 

1872 33 lata żonaty 
Drogozewa 

Drogoszewo27 

Brat:                

W. Rosmanik, 

12 Jersey Str.,        

New 

Brighton28, 

 

33. 

Wladislaw Milosek 

Władysław Miłosek 

Passenger ID:  

102383050555           

Manifest str.: G, linia 

15  

1887 18 lat kawaler 

Scontow, 

Lomza 

Kąty,  

Łomża 

Brat: Stanislaw 

Milosek,  

42 Washburn 

str. New 

Bedford29, 

Massachusetts 

 

34. 

Feige Gronowitz  

Passenger ID: 

102383050567        

Manifest str.: G, linia 

27  

1875 30 lat mężatka 

Pontnica 

Piątnica k/ 

Łomży 

Mąż:                 

M. Gronowitz, 

183 Clinton 

Str. New York  

Narodowo

ść: 

żydowska 

35. 

Leie Gronowitz  

Passenger ID: 

102383050568     

Manifest str.: G, linia 

28   

1898 7 lat panna 

Pontnica 

Piątnica k/ 

Łomży 

Ojciec: 

M. Gronowitz, 

183 Clinton 

Str. New York 

Narodowo

ść: 

żydowska 

36. 
Marien Gronowitz  

Passenger ID: 
1900 5 lat panna 

Pontnica 

Piątnica k/ 

Ojciec: 

M. Gronowitz, 

Narodowo

ść: 

                                                             
26 Providence – miasto w Stanach Zjednoczonych, stolica i największe miasto stanu Rhode Island 
27 Drogoszewo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Miastkowo. 
28 New Brighton to dzielnica położona na północnym wybrzeżu Staten Island w Nowym Jorku. 
29 New Bedford – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, nad zatoką Buzzards. 
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102383050569      

Manifest str.: G, linia 

29  

Łomży 183 Clinton 

Str. New York 

żydowska 

37. 

Mordche Gronowitz 

Passenger ID: 

102383050570       

Manifest str.: G, linia 

30 

1902 
3 lata          

i1 m-c 
kawaler 

Pontnica 

Piątnica k/ 

Łomży 

Ojciec: 

M. Gronowitz, 

183 Clinton 

Str. New York 

Narodowo

ść: 

żydowska 

38. 

Pawel Graiko  

Paweł Graiko 

Passenger ID: 

102383050536         

Manifest str.: H, linia 

26 

1887 18 lat kawaler 
Kolno, Lomza 

Kolno, Łomża 

Brat przyrodni: 

Piotr 

Baranowski? 

315East 44 

Street,                 

New York  

 

39. 

Alexander Podeswik  

Aleksander 

Podeszwik? 

Passenger ID: 

102383050537         

Manifest str.: H, linia 

27   

1885 20 lat kawaler 
Kolno, Lomza 

Kolno, Łomża 

Szwagier: 

Tadeus Zach 

5 Stillman 

Street, 

Boston, 

Massachusetts 

 

40. 

Adam Marussa 

Adam Marusa  

Passenger ID: 

102383050470         

Manifest str.: J, linia 

20  

1887 18 lat kawaler Kolno, Lomza 

Szwagier:            

Jan Chaberka,          

308 Greenway 

str. Syracuse, 

New York 

 

41. 

Wladislaw Dimek  

Władysława Dymek 

Passenger ID: 

102383050478          

Manifest str.: J, linia 

28 

1887 18 lat panna 
Colna 

Kolno 

Brat:           

Antony 

Dymek, 

Providence, 

Rhode Island 

 

42. 
Stanislaw Pothul 

Stanisław Potkul  
1875 30 lat żonaty 

Kolno, Lomza 

Kolno, Łomża 

Szwagier: 

A. 
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Passenger ID: 

102383050430         

Manifest str.: K, 

linia10  

Kosikowski, 

Middletown 

Connecticut 

43. 

Franczisek 

Sekolowski 

Franciszek 

Sokołowski  

Passenger ID: 

102383050404         

Manifest str.: L, 

linia14  

1887 18 lat kawaler 
Kolno, Lomza 

Kolno, Łomża 

Kuzyn: 

Stanislaw 

Przyborowski 

Greenwood 

Str. 145 West 

Gardner 

Massachusetts 

 

44. 

Alexander Sokolowski 

Aleksander 

Sokołowski 

Passenger ID: 

102383050405          

Manifest str.: L, linia 

15  

1865 40 lat żonaty 
Kolna 

Kolno 

Szwagier: 

Jan Plowski 

Chicago, 

Illinois  

Był w 

USA 

1903-1904 

45. 

Leonhard Sawalik  

Leonard Sawalik 

Passenger ID: 

102383050373          

Manifest str.: M, 

linia13  

1886 19 lat kawaler 
Kolna 

Kolno 

Szwagier.:                

A. Banach 

E. Ave 141, 

Bayonne City, 

New Jersey 

 

46. 

Keja Schmid  

Passenger ID: 

102383050257         

Manifest str. :Q, linia 

17 

1887 18 lat kawaler 

Piontnica, 

Lomza 

Piątnica 

Łomża 

Wujek: 

Ivel Finl…tein              

310 Oil Str. 

Philadelphia 

Pennsylvania 

Krawcowa 

Narodowo

ść: 

żydowska 

47. Piotr Bielski  1879 26 lat kawaler Lesnieuveon, Brat:                 
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Passenger ID: 

102383050267         

Manifest str.: Q, linia 

27 

 

Lomza 

Leśniewo30, 

Łomża 

A. Bielski, 

Riverhead, 

Long Island, 

New York , 

Box 126 

 

48. 

Boleslaw Kalmowsky  

Bolesław Kalmowski 

Passenger ID:  

102383050231        

Manifest str.: R, 

linia:21 

1873 32 lat żonaty 
Gatz 

Gać31 

Feliks 

Walewsky 

Hinckley Lake, 

New York 

   

49. 

Dwoire Schulinczuk  

Dwoire Szulińczuk? 

Passenger ID: 

102383050189         

Manifest str.: S, linia: 

9   

1857 48 lat mężatka 
Lomza 

Łomża 

Mąż:                

J. Schulinczuk, 

New York 

 

Narodowo

ść: 

żydowska 

50. 

Enny Schulinczuk 

Enny Szulińczuk? 

Passenger ID: 

102383050190          

Manifest str.: S, 

linia:10  

1896 9 lat kawaler 
Lomza 

Łomża 

Ojciec:              

J. Schulinczuk, 

New York 

 

Narodowo

ść: 

żydowska 

51. 

Rochel Schulinczuk 

Rochel Szulińczuk? 

Passenger ID:  

102383050191         

Manifest str.: S, linia: 

11  

1900 5 lat panna 
Lomza 

Łomża 

Ojciec:              

J. Schulinczuk, 

New York 

 

Narodowo

ść: 

żydowska 

52. 

Rosa Schulinczuk  

Rosa Szulińczuk? 

Passenger ID: 

1885 20 lat panna 
Lomza 

Łomża 

Ojciec:              

J. Schulinczuk 

New York 

Narodowo

ść: 

żydowska 

                                                             
30 Leśniewo-Niedźwiedź – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim,                 
w gminie Kulesze Kościelne. 
31 Gać – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Łomża. 
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102383050192   

Manifest str.: S, 

linia:12 

53. 

Teofil  Konopka 

Teofila Konopka 

Passenger ID: 

102383050208           

Manifest str.: S, linia: 

28  

1864 

 

41 lat 

  

mężatka Karwowo32 

Szwagier: 

T. Sokołowski 

1608 Division 

Str. Scranton33, 

Pensylwania 

 

54. 

Boleslaw Tipinsky  

Bolesław Tipiński? 

Passenger ID: 

102383050091            

Manifest str.: V, 

linia:1  

1885 

 

20 lat 

  

kawaler 
Roman 

Romany34 

Kuzyn:            

Jacob 

Parzecki, 

 2717 Mikor 

Str. Pittsburgh 

Pennsylvania 

 

55. 

Ludwig Muschinsky  

Ludwik Muszyński 

Passenger ID:  

102383050099           

Manifest str.: V, linia: 

9  

1857 48 lat żonaty  Penza 

Kuzyn:                    

F. Lotkowcky 

Pittsburgh, 

Pennsylvania 

 

56. 

Franz Pietrzak  

Franciszek Pietrzak 

Passenger ID: 

102383050040            

Manifest str.: X , 

linia:10   

1884 21 lat kawaler 
Makowski 

Makowskie 

Wujek: 

Stefan 

Czechliński        

115 Salem 

Street, 

Boston, 

Massachusetts. 

 

57. 

Franz Zimont  

Franciszek 

Zygmunt? 

Passenger ID:  

102383050041           

1883 22lata kawaler 
Makowski 

Makowskie 

Szwagier: 

Franciszek 

Bonisławski 

115 Salem 

Street, 

 

                                                             
32 Karwowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski. 
33 Scranton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania, nad rzeką Lackawanna. 
34 Romany – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski. 
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Manifest str.: X, 

linia:11  

Boston, 

Massachusetts 

58. 

Jan Rutkowski  

Passenger ID: 

102383050054             

Manifest str.: X, linia: 

24  

1869 36 lat żonaty 
Kolna 

Kolno 

Szwagier: 

Francisck 

Gordwcky 

Franciszek 

Gardocki 

Jamaica,              

New York 

 

59. 

Michal Bilicki  

Michał Bielicki? 

Passenger ID: 

102383050008             

Manifest str.: Y, linia: 

8 

 

1882 23lata kawaler 

Masowitz, 

Lomza 

Wysokie 

Mazowieckie, 

Łomża 

Przyjaciel: 

Konstanti 

Mazur 

58 Foantain 

Street, 

Woonsocket 35  

Rhode Island 

 

60. 

Aleksander 

Roskowski  

Aleksander 

Roszkowski 

Passenger ID:  

102383050009            

Manifest str.: Y , linia: 

9 

1885 20 lat kawaler 

Masowitz, 

Lomza 

Wysokie 

Mazowieckie,

Łomża 

Brat: Jan 

Roszkowski, 

18 River 

Street, 

Woonsocket, 

Rhode Island 

 

61. 

Leokadia Lywnica  

Passenger ID: 

102383050012               

Manifest str.: Y, 

line:12   

1888 17 lat kawaler 
Krzcony, 

Lomza 

Szwagier:         

Jan 

Brzozowski, 

New Britain 

 

62. 

Stanislaw Zekunski  

Passenger ID: 

102383050013 

Manifest str. :Y, 

1881 24 lata kawaler 
Krzcony, 

Lomza 

Przyjaciel: 

Władysław 

Lera 

Jamaica, New 

 

                                                             
35 Woonsocket – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Rhode Island, położone nad rzeką Blackstone. Woonsocket 

jest częścią obszaru metropolitalnego Providence. 
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linia:13 York 

63. 

Josef Witkowsky  

Józef Witkowski 

Passenger ID:  

102383050018 

Manifest str. :Y, linia: 

18 

1882 23lata kawaler 
Hanon,  

Lomza 

Brat:                

A. Witkowsy  

A Witkowski 

Steubenville 

Ohio 

 

64. 

Boleslaw Maslowsky  

Bolesław Masłowski 

Passenger ID:  

102383050024 

Manifest str.: Y, 

linia:24 

1880 25 lat kawaler 
Zasny,   

Lomza 

Brat przyrodni: 

Adam 

Kuczinski 

Adam 

Kuczyński  

Box 58, 

Instanter, 

Pennsylvania 

 

65. 

Stanislawa Pachuzka  

Stanisława Pachucka 

Passenger ID: 

102383050027   

Manifest str.: Y, 

linia:27 

1881 24 lata mężatka 
Delazewo, 

Lomza 

Mąż: 

C. Pachuzka 

Philadefphia   

Pennsylvania 

 

66. 

Stanislav Wisocka  

Stanisława Wysocka 

Passenger ID:  

102383040977 

Manifest str.: Z, linia: 

5 

1882 23 lata mężatka 

Masowetzki 

Wysokie 

Mazowieckie,  

Mąż:                        

P. Wysocki 

576 Van 

Guysling Ave, 

Schenectady 

36, New York 

 

67. 

Czeslaw Wisocka 

Czesław Wysocki  

Passenger ID: 

102383040978   

Manifest str.: Z, linia: 

6 

1903 

 

2 lata 

 

kawaler 

Masowetzki 

Wysokie 

Mazowieckie, 

Ojciec:                  

P. Wysocki 

576 Van 

Guysling Ave, 

Schenectady, 

New York 

Dziecko 

zmarło na 

zapalenie 

płuc  dnia           

10 

kwietnia 

                                                             
36 Schenectady – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, nad rzeką Mohawk, w zespole miejskim Albany-

Schenectady-Troy. 
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1905 roku 

na         2 

dni przed 

przybycie

m do 

Nowego 

Jorku 

68. 

Antony Walewsky  

Antoni Walewski 

Passenger ID: 

102383040983   

Manifest str.: Z, linia: 

11 

1887 18 lat kawaler 
Radzulow 

Radziłów 

Szwagier:                     

A. Żebrowski, 

413E Center 

Street, 

Shenandoah,37 

Pennsylvania 

 

69. 

Blaszy Goldyn  

Błażej Gołdyn? 

Passenger ID: 

102383040995  

Manifest str.: Z, linia: 

23 

1872 

 

33lata 

 

żonaty 

Nowa Wies 

Nowa Wieś 38 

 

Brat:                 

Jan Goldyn, 

8541 Superior 

Ave.  

Chicago, Ilinoi  

 

70. 

Stanislaw Janiszewski  

Stanisław 

Janiszewski 

Passenger ID:  

102383040927          

Manifest str.: BB, 

linia:1 

1887 18 lat kawaler 
Lomza 

Łomża 

Ojciec:  

Jan 

Janiszewski, 

Vermont. 

Box 108 

 

71. 

Franz  Baranowski 

Franciszek 

Baranowski 

Passenger ID:  

102383040931           

Manifest str.: BB, 

1870 35 lat żonaty Kasulti, Lomza 

Wujek:                    

W. Dombeck, 

1544, 24 Street 

, Omaha, 

Nebraska 

 

                                                             
37 Shenandoah to dzielnica w hrabstwie Schuylkill w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych, położona w regionie 

wydobycia antracytu, około 120 mil na zachód od Nowego Jorku i 108 mil na północny zachód od Filadelfii. 
38 Nowa Wieś – dawna osada, obecnie część miasta Jedwabne w Polsce. W latach 1975–1998 osada administracyjnie 

należała do województwa łomżyńskiego. 
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linia: 5 

72. 

Teofil Zalewski  

Passenger ID: 

102383040935             

Manifest str.: BB, 

linia: 9 

1865 40 lat żonaty 
Sziepsky, 

Lomza 

Brat:                

A. Zalewski , 

Utica ,               

New York 

 

73. 

Antoni  Skobowski 

Passenger ID: 

102383040808              

Manifest str.: FF, 

linia: 2  

1883 22 lata kawaler 

Stucin,  

Lomza 

Szczuczyn? 

Łomża 

Brat:          

Stanisland 

Skibowski 

1st. Ave,  ?? 

 

74. 

Franz Kafewicz  

Franciszek 

Kafewicz? 

Passenger ID: 

102383040815             

Manifest str.: FF, 

linia: 9  

1872 33lata żonaty 
Kolna 

Kolno 

Brother:              

M. Kafewicz, 

Pennsylvania 

 

75. 

Branislawa Mucha  

Passenger ID:  

102383040835           

Manifest str.: FF, 

linia:29  

 

1887 18 lat panna 

Ostrowitz, 

Lomso 

Ostrów 

Mazowiecka, 

Łomża 

Siostra:              

W. Mucha 

New London, 

Connecticut 

 

76. 

Antoni Pliska  

Antoni Pliszka? 

Passenger ID: 

102383040754             

Manifest str.: HH, 

linia: 8 

1885 20 lat kawaler 
Lawska, 

Lomza 

Brat: 

W. Plisko 

Bufallo,         

New York 

 

77. 

Franczisek Piontsk 

Franciszek Piontek 

Passenger ID: 

102383040756              

Manifest str.: HH, 

1886 19 lat kawaler 
Vsilewona, 

Lomza 

Brat przyrodni: 

Wladislaw 

Flioczyk, 

Władysław 

Florczyk? 
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linia: 10 Greenway 

Ave. Syracuse 

New York 

78. 

Josef Chmilewski  

Józef Chmielewski 

Passenger ID:  

102383040757            

Manifest str.: HH, 

linia:11 

1870 35 lat żonaty 

Koluiski, 

Lomza 

Kupiski?, 

Łomża 

Szwagier: 

Michał 

Zalewski, 

Steubenville, 

Ohio, 

 

79. 

Kasimir Wroblewski  

Kazimierz 

Wróblewski 

Passenger ID:   

102383040765          

Manifest str.: HH, 

linia:19  

1883 22 lata kawaler 
Jaonezik, 

Lomza 

Wujek: H. 

Stepnowski.  

568  Chicago, 

Illinois 

 

80. 

Adam Krop  

Passenger ID:  

102383040729            

Manifest str.: II, 

linia:13   

1885 20 lat kawaler 
Dobrazowo 

Dobrzyjałowo? 

Przyjaciel:                  

K. Klainecki 

1636 Penn 

Ave. Pitsburg, 

Pennsylvania. 

 

81. 

Stefan Simansky  

Stefan Szymański 

Passenger ID:  

102383040732            

Manifest str.: II , linia: 

16  

1886 19 lat kawaler 
Bionowa 

Bronowo 

Brat:                     

W. Simansky  

Mount 

Carmel39 

Prnnsylvania 

 

82. 

Antoni Kalinowski  

Passenger ID:  

102383040707            

Manifest str.: JJ, linia: 

21 

1877 28 lat żonaty Kolno 

Szwagier: 

Wladyslan 

Bukowski, 

Władysław 

Bukowski 

Mount Carmel, 

 

                                                             
39 Mount Carmel to dzielnica w hrabstwie Northumberland, położona w regionie Coal Heritage Region Susquehanna 

River Valley w środkowej Pensylwanii 
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Prnnsylvania 

83. 

Franz Karnowski  

Franciszek 

Karwowski 

Passenger ID: 

102383040708             

Manifest str.: JJ, linia: 

22 

1885 20 lat kawaler 
Lomza 

Łomża 

Wujek:          

Josef 

Karwowski 

Józef 

Karwowski 

Pennsylvania 

 

84. 

Wladislaw 

Philipkowski  

Władysław 

Filipkowski 

Passenger ID: 

102383040709              

Manifest str.: JJ, linia: 

23 

1887 18 lat kawaler Kolno 

Szwagier:            

Jozef 

Sokolowaky,  

  1603 

Division Str. 

Seranton40, 

Pennsylvania 

 

85. 

Ferdinand Naguski 

Ferdynand Naguski?  

Passenger ID:   

102383040685             

Manifest str.: KK, 

linia:29  

1867 38 lat żonaty 
Lomza 

Łomża 

Brat przyrodni: 

Alexander 

Norvojowski, 

Bufallo, N. Y. 

 

86. 

Roch Schulkowski  

Roch Sulkowski 

Passenger ID:  

102383040637              

Manifest str.: LL, 

linia:11  

1873 32 lata żonaty 

Soworowo, 

Lomza 

Goworowo41, 

Łomża 

Szwagier: 

Franciszek 

Kosowski 

554 West, 

New York 

 

87. 

Jan Schulkowski  

Jan Sulkowski 

Passenger ID: 

102383040638               

Manifest str.: LL, 

1879 26 lat żonaty 

Soworowo, 

Lomza 

Goworowo, 

Łomża 

Szwagier: 

Franciszek 

Kosowski 

554 West, 

New York 

 

                                                             
40Scranton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania, nad rzeką Lackawanna.  
41 Goworowo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Goworowo. 
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linia: 12   

88. 

Malwina 

Wrublewska 

 Passenger ID: 

102383040639               

Manifest str.: LL, 

linia: 13  

1882 23 lata mężatka 
Invsiky, 

Lomza 

Mąż:              

Wad 

Wroblewsky 

654 Ohio Ave, 

Trenton, New 

Jersey 

 

89. 

Stanislaw 

Wrublewska  

Stanisław 

Wróblewski 

Passenger ID:  

102383040640              

Manifest str.: LL, 

linia: 14  

1902 3 lata kawaler 
Invsiky, 

Lomza 

Ojciec:                  

Wad 

Wroblewsky 

654 Ohio Ave, 

Trenton, New 

Jersey 

 

90. 

Withold Wrublewska  

Witold Wróblewski 

Passenger ID: 

102383040641               

Manifest str.: LL , 

linia:15  

1905 

 

6 m-cy 

 

kawaler 
Invsiky, 

Lomza 

Ojciec:              

Wad 

Wroblewsky 

654 Ohio Ave, 

Trenton, New 

Jersey 

 

91. 

Roch Meynarczyk 

Roch Bednarczyk?  

Passenger ID:   

102383040652             

Manifest str.: LL, 

linia: 28  

1877 28 lat żonaty 

Szbaby, 

Lomza 

Szabły42, 

Łomża 

Szwagier:                     

D. Nadolny 

Massachusetts 

 

92. 

Kasimir Mozolewki  

Kazimierz 

Modzelewski 

Passenger ID: 

102383040599               

Manifest str.: MM, 

linia: 3   

1878 27 lat żonaty 
Lomza 

Łomża 

Przyjaciel: 

Tomasz 

Chrostowski, 

East 6th Street 

534 New York 

 

                                                             
42 Szabły Młode – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Śniadowo. 
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93. 

Wladislaw Zerwenka 

Władysław 

Czerwonko? 

Passenger ID: 

102383040603                

Manifest str.: MM, 

linia:7   

1887 18 lat kawaler 
Linkowa, 

Lomza 

Szwagier:                          

A. 

Modzicleski, 

A. 

Modzelewski 

Pennsylvania 

 

94. 

Jan Misziechowski  

Passenger ID:  

102383040604              

Manifest str.: MM, 

linia: 8  

1876 29 lat kawaler 
Linkowa, 

Lomza 

Szwagier:                          

A. 

Modzicleski, 

Pennsylvania 

 

95. 

Alexander Kaiko  

Passenger ID: 

102383040607                

Manifest str.: M, 

linia:11 

1885 20 lat kawaler 

Serwony, 

Lomza 

Czerwone43, 

Łomża 

Wujek:              

M. Bond 

Syracuse,                

New York 

 

96. 

Stanislaw Strzelecki  

Stanisław Strzelecki 

Passenger ID:  

102383040584              

Manifest str.: NN 

linia:18,  

1883 22 lat kawaler 
Lomza 

Łomża 

Brat:   

Alex 

Strzelecki 

 

97. 

Josefa Kujawa  

Józefa Kujawa 

Passenger ID:  

102383040286              

Manifest str.: XX, 

linia:16   

1885 20 lat panna 

Ostrows 

Ostrów 

Mazowiecka 

Szwagier: 

Peter Trojan 

Piotr Trojan 

Chicago Ilinois 

 

 

 Statek „Potsdam”, którym płynęła prawie stuosobowa grupa „łomżyńskich” emigrantów był 

dowodzony  przez doświadczonego kapitana Geerta Stengera (1858–1927).  

Stenger urodził się 10 sierpnia 1858 r. w Farmsum. Jego ojciec był morskim kapitanem, a 

Geert prawdopodobnie uczęszczał do Akademii Morskiej w Delfzijl, która została założona w 1856 

                                                             
43 Czerwone – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Kolno. 



27 
 

roku jako Szkoła Przemysłu i Żeglugi. W Holland America Line pojawił się w 1881 roku, kiedy to 29 

grudnia tego roku został powołany na trzeciego oficera do służby na SS „Edam”. 5 listopada 1883 

roku w Rotterdamie poślubił Pieternellę  Oelssen, z którą miał jedenaścioro dzieci. Do czasu 

przejścia na emeryturę 1 marca 1916 roku pływał na dziesięciu statkach pasażerskich HAL, od              

8 września 1886 roku jako kapitan. W swojej morskiej karierze pokonał ocean nie mniej niż 480 razy 

między Rotterdamem a Nowym Jorkiem. Stenger zmarł 27 marca 1927 roku i został pochowany na 

Cmentarzu Generalnym Crooswijk w Rotterdamie. 

 

W luksusowych kabinach pierwszej klasy tego statku mogło podróżować 282 osoby, w 

kabinach drugiej klasy mieściło się 210 pasażerów. Jednak zdecydowaną większość – 1800 osób 

stanowili pasażerowie „steerage”. Opiekę medyczną nad pasażerami i załogą statku podczas morskiej 

podróży sprawował dr. James Donnelly urodzony w 1874 roku w Massachusetts, a na stałe 

mieszkający w Nowym Jorku pod numerem 320 przy 43Roud Street. Stopień medyczny uzyskał w 

1900 roku po ukończeniu University of Louisville. Byli to ludzi, od których zależało bezpieczeństwo 

pasażerów i załogi statku. 

Nie dla wszystkich jednak wyczerpująca podróż przez ocean 

miała szczęśliwe zakończenie. Wśród przedstawionej powyżej grupy 

„łomżyńskich” pasażerów na pokładzie statku znajdowała się 23-letnia 

Stanisława Wysocka z Wysokiego Mazowieckiego, (manifest str. Z, 

linia 5 i 6), która z dwuletnim synkiem Czesławem płynęła do męża. 

Zapewne Stanisława i jej mąż z niecierpliwością liczyli dni, nie mogąc 

się doczekać spotkania i chwili, kiedy znów będą razem. Los jednak 

okazał się dla nich bardziej okrutny, niż mogli przypuszczać. Synek ich 

w trakcie podróży rozchorował się na zapalenie płuc i mimo 

hospitalizacji na statku, dziecko zmarło10 kwietnia 1905 roku, dwa dni 
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przed przybyciem statku do portu w Nowym Jorku. Fakt śmierci dziecka odnotowano na liście i 

wykreślono go z listy pasażerskiej. Można sobie wyobrazić, jaką tragedię przeżyła młoda matka, 

która na morzu musiała pożegnać swego zmarłego synka.  

Zgony podczas podróży spowodowane ciężkimi i niehigienicznymi warunkami panującymi 

pod pokładem nie były zjawiskiem rzadkim, zwłaszcza we wcześniejszych latach emigracji, ale 

śmierć dzieci zawsze była ciężkim przeżyciem dla wszystkich tych, którzy byli tego świadkami. Do 

pogrzebu ciało zmarłego wszywano w płótno żeglarskie lub składano w szorstkiej trumnie 

pospiesznie wykonanej przez stolarza statku i obciążono ołowiem, aby pomóc mu zatonąć. Następnie 

ciało umieszczano na desce, której jeden koniec zwisał nad burtą. Gdy marynarze delikatnie podnosili 

drugi koniec deski, ciało zsuwało się do wody. Niektóre matki w amoku skakały do oceanu za 

zrzucanym do wody ciałem swojego dziecka. Takie tragedie niestety były wkalkulowane w ryzyko 

podróży.  

 

Rysunek autorstwa nieznanego artysty, przedstawiający pogrzeb na morzu. Listopad  

1880 rok. Zaczerpnięte z australijskiego szkicera.  

 

Najbardziej uciążliwa podróż kiedyś jednak dobiega końca. Radosne podniecenie musiało 

ogarniać pasażerów „steerage”, kiedy w oddali dostrzegli Statuę Wolności, która była sygnałem, że 

oto zbliżają się do kresu udręki spowodowanej podróżą i że nadchodzi moment spełnienia ich 

najskrytszych marzeń. Wielu z nich zdejmowało z czcią czapki z głów i ocierało płynące po 

policzkach łzy, gdy statek mijał małą wysepkę Bedloe44, na której górował monumentalny pomnik 

Statua Wolności. 

                                                             
44 Obecnie Liberty Island. Nazwa została zmieniona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1956 roku. 



29 
 

Rankiem 12 kwietnia 1905 roku statek przypłynął do Nowego Jorku, ale część jego pasażerów 

nie miała jeszcze powodów do pełnej radości. Każdy emigrant podróżujący na międzypokładziu miał 

bowiem nowe zmartwienie i z niepokojem zastanawiał się, czy zostanie wpuszczony na stały ląd czy 

odrzucony przez amerykańskich urzędników imigracyjnych. Nie bez przyczyny wyspa Ellis, na której 

mieściło się centrum emigracyjne, nazywana była wyspą łez „The Island of Tears”. Rozegrało się tam 

wiele tragedii zwłaszcza podczas rozdzielania rodzin. Zdarzało się, że ktoś z rodziny (dziecko, ojciec 

lub matka) ze względu na decyzję urzędników emigracyjnych nie został wpuszczony do USA                      

i musiał wracać do portu, z którego przybył. Zatrzymania odbywały się z przyczyn medycznych lub 

prawnych.   

Pasażerowie pierwszej i drugiej klasy oraz obywatele amerykańscy urodzeni na terenie Stanów 

Zjednoczonych i obywatele znaturalizowani zostawali oddzieleni od pasażerów podróżujących                     

w „sterage”. Oni nie musieli przechodzić drobiazgowej kontroli i udawali się bezpośrednio na ląd.   

Pasażerów „steerage” po przeładowaniu na promy przewożono na Ellis Island. W trakcie przejścia do 

hali odpraw dokonywana była już wstępna selekcja mająca na celu rozpoznanie osób chorych                          

i ewentualnie wrogich Ameryce, potem następowały szczegółowe badania. Oprócz danych 

osobistych, pasażer zobowiązany był podać cel podróży, miejsce pobytu w USA, ostatni adres 

zamieszkania, ilość wwożonej waluty, znajomość pisania i czytania, itp. Badania lekarskie miały na 

celu odrzucenie osób ułomnych i chorych. 

 

 

Imigranci przybywający  barkami na Ellis Island, czekający na przyjęcie – 1905. The Miriam i Ira D. Wallach 

Division of Art, Prints and Photographs: Picture Collection, New York Public Library. NYPL # 801533. GGA 

Image ID # 14ea8e139c 
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Podczas przeprowadzanej inspekcji imigrantów inspektorzy zatrzymywali podejrzane osoby. 

Wpisywano je na specjalną listę „Record Of Detained Alien Passenger” (rejestr zatrzymanych obcych 

pasażerów) i przekazywano do dalszego rozpatrzenia ich spraw, które kończyło się zwolnieniem lub 

deportacją. Po uchwaleniu Ustawy o imigracji z 1882 r. najczęściej jako przyczyną wykluczenia 

przybyłego emigranta urzędnicy emigracyjni wpisywali skrót „LPC” - „Likely Public Charge” 

(prawdopodobna opłata publiczna), termin zaczerpnięty z sekcji prawa, która wyklucza „osoby, które 

mogą stać się ciężarem publicznym dla podatników”.  Klasyfikacja LPC była najczęstszą przyczyną 

deportacji. 

 

Rejestr zatrzymanych obcych pasażerów 

Zatrzymaniu podlegały osoby, co do których istniało podejrzenie, że będą ciężarem dla 

społeczeństwa ze względu na brak możliwości utrzymania się. Przyczynę zatrzymania określano 

skrótami „LPC” („prawdopodobna opłata publiczna.”)  

Wśród zatrzymanych imigrantów ze statku „Potsdam” znalazły się również osoby z ziemi 

łomżyńskiej. Jedną z nich była Bronislawa Banoch  (Bronisława Banach) 21-letnia panna, 

mieszkanka Kolna (por. Manifest str. D linia 22). W rubryce przyczyna zatrzymania wpisane zostało, 

że udaje się do szwagra. Bronisława nie pozostała jednak długo na wyspie. Jeszcze tego samego dnia 

po zjedzeniu obiadu o godzinie 3:40 została zwolniona przez inspektora Williama Yatesa                          

i przekazana pod opiekę siostry Stanisławy Kany, zamieszkałej w sąsiednim stanie New Jersey                 

w Jersey City na 12 ulicy pod numerem 170. 
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Inspektor Jones zatrzymał także 30-letniego Stanisława Potkula z Kolna, (por. Manifest str. K, 

linia10) udającego się do szwagra,  A. Kozikowskiego zamieszkałego w Middletown – Connecticut. 

Stanisław Potkul spędził w areszcie 3 dni. Zatrzymany został 12 kwietnia, a wypuszczono go 15 

kwietnia o godzinie 11:45. W rubryce dotyczącej żywienia odnotowano, że zjadł 3 śniadania 3 

obiady, 3 kolacje.  

37-letni Potkul Jacob (por. Manifest str. C, linia 2) udający się do szwagra mieszkającego w 

stanie New Jersey został zatrzymany przez inspektora Charlesa English’a i skierowany na specjalne 

rozszerzone przesłuchanie SPECIAL INQUIRY (SI). Po trzech dniach, 15 kwietnia 1905 roku został 

wypuszczony o godz. 11:21. Na wyspie zjadł 3 śniadania, 3 obiady 3 kolacje. Przyczyna zatrzymania 

LPC. 

22-letni Antoni Skobowski (por. Manifest str. FF, linia 2) zatrzymany został przez inspektora 

Williama Leonarda. Zwolniony 13 kwietnia o godz. 3:48. Na wyspie zjadł 1 śniadanie, 2 obiady i 1 

kolację. Przyczyna zatrzymania LPC. 

20-letnia Józefa Kujawa z Ostrowi Mazowieckiej (por. Manifest str. XX linia 16) udająca się 

do szwagra do Chicago została zatrzymana prze inspektora Felst’a dnia 13 kwietnia. Dwa dni 

później, 15 kwietnia została zwolniona o godzinie 3:42. Na wyspie zjadła 3 śniadania, 4 obiady, 3 

kolacje. Przyczyna zatrzymania LPC. 

W wielu przypadkach LPC odnosiło się również do stwierdzonej choroby lub 

niepełnosprawności fizycznej, która powodowała brak możliwości zarobienia na swoje utrzymanie. 

Lekarze najpierw oglądali imigranta i przeprowadzali wstępną segregację, pisząc kredą na jego 

ubraniu odpowiednią literę oznaczającą chorobę lub rodzaj ułomności. Obowiązkowe było 

wykluczenie osób z rozpoznaniem chorób zakaźnych, takich jak: gruźlica, choroba weneryczna czy 

jaglica. Jeśli wydano zaświadczenie lekarskie, przekazywano go inspektorowi ds. imigrantów, który 

następnie przesłuchiwał przybywającego pasażera i podejmował decyzję o jego losach.   

Imigranci przetrzymywani na wyspie Ellis, szczególnie obawiali się badań okulistycznych. 

Lekarze z amerykańskiej Publicznej Służby Zdrowia (Public Health Service) wyczuleni byli na 

jaglicę, wysoce zakaźną infekcję oka, która może prowadzić do ślepoty, a nawet śmierci. W celu 

wykrycia choroby badano wszystkie podejrzane osoby, używając do odwracania powiek imigrantów 

haczyków na guziki używanych do ciasnego zamykania butów  i kołnierzy.  

Imigrantami najczęściej klasyfikowanymi jako LPC były kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi                       

i kobiety podróżujące samotnie. Kobietom zapewniono matronę, do przesłuchania na wszystkie 

delikatne tematy. Szczególną uwagę zwracano na samotnie podróżujące młode kobiety, które mogły 

być łatwym łupem sutenerów i handlarzy ludźmi. Każda z nich musiała znać adres docelowy i wyspę 

mogła opuścić dopiero po przyjeździe osoby, którą zadeklarowała w czasie przesłuchania. 
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Dopóki małżonek lub inny męski członek rodziny nie poręczył za nie, te kobiety i dzieci pozostawały 

w areszcie. W oczekiwaniu na dodatkową kontrolę zatrzymani mieszkali w pokojach 

wieloosobowych na trzecim piętrze budynku nad pokojem rejestrowym. Pozostawali tam zwykle 

przez kilka, a czasem kilkanaście dni.   

Stosowano również skrót "LCD" ("loathsome contagious disease"), który był kodem 

diagnozującym obrzydliwą lub niebezpieczną chorobę zakaźną albo wady psychiczne lub fizyczne 

obcego pasażera przybyłego do USA. Osoby zdiagnozowane jako niewidome, niesłyszące, głupie, 

kalekie,  nieuleczalnie chore czy cierpiące na jakąkolwiek wadę, która uniemożliwiłaby im zarabianie 

na życie, oraz osoby starsze obu płci – zostawały deportowane. Wykluczenie ze względu na starość 

nie dotyczyło rodziców mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy mogli zapewnić im utrzymanie.  

Imigranci z uleczalnymi chorobami byli wysyłani do placówek medycznych na Ellis Island,                     

a w niektórych przypadkach do szpitali w Nowym Jorku. Podejrzane przypadki zakaźne wysłano na 

wyspę Swinburne w celu obserwacji, natomiast aktywne przypadki zakaźne poddawano kwarantannie 

na wyspie Hoffman.  

Bezwzględnie deportowano przestępców skazanych za przestępstwa kryminalne, 

poligamistów i anarchistów, a więc ludzi, którzy stanowili nie tylko zagrożenie dla dobrostanu 

amerykańskiego społeczeństwa, ale wręcz fizycznie zagrażali bezpieczeństwu, czego 

niepodważalnym dowodem było zabójstwo amerykańskiego prezydenta dokonane 6 września 

1901roku przez polskiego emigranta – anarchistę Leona Czołgosza. 

Podczas kontroli pasażerów statku „Potsdam”, którym przypłynęła łomżyńska grupa 

imigrantów, inspektorzy imigracyjni zatrzymali 99 osób, które musiały przejść procedurę 

rozszerzonego przesłuchania i przeglądu dokumentacji przez inspektorów z możliwymi dodatkowymi 

badaniami fizycznymi i psychicznymi przeprowadzanymi przez personel medyczny. Sporządzony 

rejestr pasażerów nosił nazwę: „RECORD OF ALIENS FOR SPECIAL INQUIRY”, w skrócie 

oznaczano symbolem (SI) na liście przy nazwisku imigranta.     

 

Rejestr zatrzymanych obcych do specjalnego przesłuchania 
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Inspektor imigracyjny William Scarlett zatrzymał między innymi dwie niepełnoletnie siostry 

Petrowskie, 17-letnia Wiktorię i 15-letnia Jadwigę, (por. Manifest str. A, linia 4 i 5) zamieszkałe                      

w Żebrach koło Wąsosza a podróżujące do brata mieszkającego w Ashley w Pennsylvani. Przyczyną 

zatrzymania (LPC) był bez wątpienia młody wiek dziewcząt i brak opieki kogoś                                              

z rodziny. Wypuszczone one zostały 13 kwietnia o godz. 2:29. W rubryce dotyczącej wyżywienia 

odnotowano, że siostry otrzymały  2 śniadania, 4 obiady, 2 kolacje.  

 

 

Imigranci odrzuceni przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych mieli prawo do rozpatrzenia ich spraw 

przez trzyosobową komisję specjalnego dochodzenia w celu podjęcia ostatecznej decyzji. 

Członkowie zarządu zbierali się  w specjalnie zbudowanej sali przesłuchań w głównym budynku na 

wyspie Ellis Island. Tam oceniali dowody otrzymane od oficerów medycznych i inspektorów 

imigracyjnych przed podjęciem ostatecznej decyzji o unieważnieniu lub podtrzymaniu początkowego 

odrzucenia. 

.  

Komisarz z Ellis Island Robert Watchorn, drugi od lewej, bierze udział w rozprawie.   
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 Ogólnie rzecz biorąc, ci imigranci, którzy zostali zatwierdzeni do wpuszczenia na teren Stanów 

Zjednoczonych, spędzali od dwóch do pięciu godzin na Ellis Island. Przyjezdnym zadawano                    

29 pytań, w tym o: imię i nazwisko, zawód oraz ilości posiadanych pieniędzy. Większość 

inspektorów znała po kilka języków. Oprócz tego na wyspie pracowała grupa tłumaczy. Wśród 

inspektorów było również kilku Polaków (Raczkiewicz John, Jankovski Vincent, Dworzecki 

Anthony – tłumacz).  

Dla amerykańskiego rządu ważne było to, aby nowi przybysze mieli w kimś wsparcie i mogli 

od czegoś zacząć. Rząd chciał, aby imigranci posiadali przy sobie od 18 do 25 dolarów (odpowiednik 

600 dolarów w 2015 roku z uwzględnieniem inflacji). Osoby z widocznymi problemami 

zdrowotnymi były odrzucane i wysyłane do domu. Niektórzy robotnicy niewykwalifikowani byli 

również odrzucani, ponieważ uznano, że mogą być obciążeniem publicznym dla podatników. 

Imigranci z oznakami choroby morskiej lub innymi mniej groźnymi schorzeniami odstawiani byli na 

kwarantannę, pozostałych z wyraźnymi oznakami ułomności fizycznej lub psychicznej zawracano na 

statek i odsyłano do domu na koszt własny lub towarzystwa żeglugowego. Niektórzy, poddani 

leczeniu pozostawali na wyspie w obiektach szpitalnych przez długi czas. Ponad 3.000 imigrantów 

zmarło na Ellis Island, podczas całego okresu funkcjonowania tego centrum emigracyjnego. 

Po długiej podróży i wielu upokorzeniach oraz akceptacji amerykańskich urzędników, nowa 

ziemia, obiecywana przez agentów i agitatorów, stała wreszcie otworem. Do wielu los się 

uśmiechnął, wielu zawrócił do domu z pustymi rękoma. 

 

Immigrants at Ellis Island in New York, 1905. (Imigranci na Ellis Island w Nowym Jorku, 1905.) 

Zdjęcie pochodzi z zasobów National Archives and Records Administration (NARA).   
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Aby w pełni zrozumieć  doświadczenia i nastroje imigranta płynącego do Ameryki, konieczne byłoby 

odbycie podróży przez ocean w pomieszczeniach statku przypominających steerage. Ja wprawdzie 

nie odbyłem takiej pełnej podróży, ale trzykrotnie przechodząc wcześniej procedurę kontroli przed 

wejściem na prom, płynąłem na Ellis Island z Battery Park położonego na nabrzeżu Manhattanu. 

Trzykrotnie mijałem wysepkę Liberty Island, na której znajduje się Statua Wolności. Mogłem od 

strony oceanu zobaczyć to, co ponad 100 lat temu dostrzegli moi dziadkowie Władysław i Antoni, 

gdy dopływali do Nowego Jorku. Przelatujące nad głowami mewy, sygnalizowały im, że ląd jest 

blisko, a z oparów porannej mgły wyłaniały się górujące nad ziemią sylwetki manhattańskich 

drapaczy chmur. Kiedy zszedłem z promu i udałem się w kierunku głównego wejścia prowadzącego 

do hali odpraw, doznałem niesamowitego uczucia. Oto po ponad 100 latach podążałem tą samą drogą 

co moi dziadkowie. Wokół mnie przetaczał się barwny tłum turystów z całego świata, którzy 

przyjechali pewnie w podobnym celu co ja, ale ja nie widziałem ich kolorowych ubrań i modnych 

fryzur, aparatów, kamer… Na chwilę przeniosłem się do wczesnych lat XX wieku i oczami 

wyobraźni widziałem szary tłum ludzi umęczonych podróżą. Słyszałem plusk fal uderzających 

miarowo o burtę promu i rozmowy prowadzone w obcych językach. Z emocji serce biło mi chyba tak 

samo mocno jak im kiedyś. A mewy tak samo jak 100 lat temu, machając skrzydłami i wydając 

skrzekliwe dźwięki, przelatywały nad głową. 
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Załącznik 

 

Historia statku S.S. Potsdam 

znanego również jako Stockholm (I), Solglimt i Sonderburg. 

(1900 – 1947) 

 

 

Foto 1.  Zdjęcie pochodzi z zasobów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, oddziału Prints and 

Photographs Division. Plik jest dostępny pod numerem det.LoC4a2024lu.jpg   

Pierwsze dekady XX wieku były naprawdę pomyślne dla światowych firm żeglugowych. 

Ogromna liczba emigrantów opuszczała domy w Starym Świecie i postanowiła znaleźć nowe życie 

po drugiej stronie Północnego Atlantyku. Większość z nich przybyła do Stanów Zjednoczonych, 

gdzie nieograniczone prawo imigracyjne witało każdego, kto był zdrowy i mógł zarabiać na życie              

w Ameryce. To sprawiło, że Północny Atlantyk był najbardziej opłacalnym szlakiem żeglugowym. 

https://books.google.pl/books?id=aA0vAAAAYAAJ&pg=PA190&lpg=PA190&dq=Ellis+Island+immigration+inspector+named+Scarlett&source=bl&ots=HhYvBl6d1o&sig=ACfU3U0Wp20y3gfS-JCgEUzXj-m43hbe-w&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiD9MKN1IPqAhXrh4sKHbDeB5sQ6AEwC3oECBEQAQ#v=onepage&q=Ellis%20Island%20immigration%20inspector%20named%20Scarlett&f=false
https://books.google.pl/books?id=aA0vAAAAYAAJ&pg=PA190&lpg=PA190&dq=Ellis+Island+immigration+inspector+named+Scarlett&source=bl&ots=HhYvBl6d1o&sig=ACfU3U0Wp20y3gfS-JCgEUzXj-m43hbe-w&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiD9MKN1IPqAhXrh4sKHbDeB5sQ6AEwC3oECBEQAQ#v=onepage&q=Ellis%20Island%20immigration%20inspector%20named%20Scarlett&f=false
https://books.google.pl/books?id=aA0vAAAAYAAJ&pg=PA190&lpg=PA190&dq=Ellis+Island+immigration+inspector+named+Scarlett&source=bl&ots=HhYvBl6d1o&sig=ACfU3U0Wp20y3gfS-JCgEUzXj-m43hbe-w&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiD9MKN1IPqAhXrh4sKHbDeB5sQ6AEwC3oECBEQAQ#v=onepage&q=Ellis%20Island%20immigration%20inspector%20named%20Scarlett&f=false
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Linie żeglugowe walczyły o popularność wśród emigrantów, ponieważ to oni zapewniali im realny 

dochód. Konstrukcja statku parowego ewoluowała szybko, w wyniku czego większe, szybsze i 

bardziej luksusowe jednostki nieustannie się prześcigały. Liniowce transatlantyckie transportowały 

bogatych pasażerów w luksusowych warunkach, ale to pasażerowie „sterage” podróżujący w 

ciasnych i małych kabinach pod pokładem – sprawili, że zbudowanie tak dużych statków było 

opłacalne. Chodziło o to, by przewieźć jak najwięcej ludzi  w „sterage”, bo to oni, mimo że płacili 

niższą cenę za bilety niż pasażerowie luksusowych kabin, byli siłą napędową opłacalności transportu. 

Jedną z firm uwikłanych w tę zaciętą konkurencję była Holland-America Line (HAL), która 

rozpoczęła działalność w 1872 r. od swojego pierwszego parowca „Rotterdam”.  W ostatnich latach 

XIX wieku Holland-America Line przeżywało pomyślne okres i postanowiono rozszerzyć flotę o trzy 

nowe siostrzane statki, największe, jakie dotąd posiadała ta firma. Irlandzcy budowniczowie z 

Belfastu zaprojektowali trzy nowe statki. Kontrakt na pierwszy statek został udzielony niemieckiej 

stoczni Blohm & Voss w Hamburgu, a kolejne dwie siostrzane jednostki zostały zbudowane w 

irlandzkich stoczniach Harland & Wolff w Belfaście.  Mimo że pierwszy statek został zbudowany w 

Niemczech, miał irlandzki design, podobnie jak dwie młodsze jednostki „Rijndam” i „Noordam”. 

Budowa statku trwała do 15 grudnia 1899 roku. Po zwodowaniu go, na chrzcie nadano mu 

imię „Potsdam.” Statek został wyposażony w silniki parowe a rzemieślnicy różnych specjalności 

przystosowali jego wnętrze do transportu pasażerów. Zaledwie pięć miesięcy później 5 maja 1900 r. 

nowy statek został dostarczony do HAL. Po zadowalających próbach morskich był gotowy rozpocząć 

karierę jako liniowiec holendersko-amerykański. 

Zaledwie dwanaście dni po przekazaniu statku linii oceanicznej Holland-America, „Potsdam” 

wyruszył 17 maja w dziewiczy rejs z portu w Rotterdamie do Nowego Jorku. Mająca ponad              

12 000 ton brutto jednostka była największą, jaką dotąd dysponowała HAL. Miała klasyczny wygląd 

parowca z dwoma masztami i pojedynczym kominem pomalowanym w kolorach linii Holland-

America – żółty, zielony i biały. Statek mierzył 571 stóp od swego prostego dziobu do czoła rufy i 

był rzeczywiście najnowszym arcydziełem holenderskich linii handlowych. Chociaż był 

wyposażony w luksusowe kabiny pierwszej klasy i wygodne kabiny drugiej klasy, nie 

pozostawiał żadnych wątpliwości odnośnie jego głównej roli jako statku emigranckiego. 

Wskazuje na to ilość miejsc w poszczególnych klasach; 282 osoby w pierwszej klasie, 210                

w drugiej i aż 1800 osób w „sterage”. 

„Poczdam” przeżył swoje pierwsze lato pływając na Północnym Atlantyku, ale szybko 

okazało się, że jest powolny i wkrótce stał się znany jako „biedny parowiec”. Przyczyną tego był 

niewystarczający ciąg kominowy. Firma zdecydowała, że trzeba coś z tym zrobić, aby zaradzić tej 

niefortunnej usterce. Tak więc, podczas pierwszego zimowego remontu w latach 1900-1901, komin 
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statku został podwyższony o pełne 23 stopy (prawie siedem metrów). Wprowadzona przeróbka 

komina zakończyła się powodzeniem, a prędkość statku została wyraźnie poprawiona. Oryginalna 

wada pozostawiła jednak ślad, ponieważ statek nigdy nie miał żadnych rezerw prędkości. „Potsdam” 

kontynuowała służbę w linii Holland-America. Po zatonięciu Titanica w 1912 roku HAL wyposażyły 

statek w dwie dodatkowe pary łodzi ratunkowych, zamontowanych na rufie w nadbudówce. 

W miarę jak sytuacja polityczna w Europie stawała się coraz bardziej napięta, 

niebezpieczeństwo wielkiego konfliktu stało się bardzo realnym faktem. I tak latem 1914 r. strzały w 

Sarajewie wywołały pierwszą wojną światową. Holandia jako kraj utrzymała neutralną pozycję, lecz 

wojna podwodna na Atlantyku zagroziła statkom tej linii. Aby chronić je w jak największym stopniu, 

statki Holandia-Ameryka zostały pomalowane na bokach znakami neutralności. Dużymi literami 

wypisano nazwę statku i nazwę portu macierzystego. Wojna spowodowała jednak poważny spadek 

liczby pasażerów, w konsekwencji czego „Potsdam”  został wystawiony w Rotterdamie na sprzedaż. 

We wrześniu 1915 roku statek kupiła nowo powstała szwedzko-amerykańska transatlantycka linia 

żeglugowa (SAL) i zmieniła jego nazwę na „Stockholm”. 

Powstanie linii szwedzko-amerykańskiej było pod wieloma względami wynikiem wielkiej 

emigracji. Pomysł polegał na zapewnieniu trasy ze Szwecji do Ameryki bez zbędnych objazdów, a 

także umożliwieniu emigrantom wypłynięcia szwedzkim statkiem ze szwedzką załogą. Dzięki 

statkowi „Stockholm” nowa usługa mogła wkrótce się rozpocząć. Ale najpierw statek musiał zostać 

dostosowany do współczesnych szwedzkich standardów, głównie w obszarach trzeciej klasy. Po 

zakończeniu modernizacji „Stockholm” był gotowy, aby zainaugurować rejsy SAL.  11 grudnia 1915 

roku „Sztokholm” wypłynął z Göteborga do Nowego Jorku. W związku z wojną toczącą się               

w Europie statek został pomalowany neutralnymi oznaczeniami. Dzięki neutralności Szwecji nowa 

firma szybko się rozwijała, mimo że miała tylko jeden statek we flocie. Ale usługa musiała zostać 

odroczona po dwóch latach, kiedy na północnym Atlantyku wprowadzono nieograniczoną wojnę 

podwodną. Oznaczenia neutralności nie stanowiły już ochrony przed czającymi się U-Bootami, 

dlatego „Stockholm”  w maju 1917 r. zacumowano  w porcie w Sztokholmie. 

Kiedy w 1918 r. krwawy konflikt dobiegł końca, SAL mógł wznowić żeglugę. Po nieco ponad 

rocznym okresie przejściowym w czerwcu „Stockholm” wznowił służbę. Ale pomimo tego,                    

że wojna się skończyła, było jeszcze wiele do zrobienia, zanim wszystko wróciło do normy. 

Żołnierze wielu narodów, którzy przybyli, aby walczyć w wojnie w Europie i ją przeżyli, teraz  mieli 

zostać ponownie wysłani do domu. Tak więc w 1919 r. „Stockholm” został wynajęty do Stanów 

Zjednoczonych w celu repatriacji wojsk.  
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Foto 2. Potsdam po zmianie nazwy na Stockholm. Na zdjęciu powrót do domu 1000 

afroamerykańskich żołnierzy  ze  słynnego 369 (starego 15) pułku nowojorskiego. 

  (Fotografia pochodzi z zasobów Archiwum Narodowego Stanów Zjednoczonych NARA - 533515.tif) 

Wkrótce potem „Stockholm” powrócił na linię szwedzko-amerykańską, wciąż jako jedyny statek.              

Ta sytuacja  skończyła się w lutym 1920 roku, kiedy SAL zakupiło od Canadian Pacific Railway 

Company nowy statek „Virginian” i przemianowała go na „Drottningholm”. W końcu „Stockholm” 

miał kolegę z floty. Zamiar SAL ulepszenia floty znalazł również odzwierciedlenie, gdy w 1922 r. 

„Stockholm” został wysłany do stoczni Götaverken w Göteborgu w celu modernizacji silników, by 

poprawić ich wydajność i zmniejszyć wysokość komina o około 2 metry.    

Jednak wielka fala emigracyjna, dla której linia została stworzona, się kończyła.                           

W rzeczywistości, już w momencie powstania firmy w 1915 r. ruch emigracyjny zaczął spadać. 

Jednak rok 1923 stał się znany jako „ostatnia fala” emigrantów. Potem było już po wszystkim. Dla 

SAL było za późno, aby zarabiać na emigracji i  musiało przemyśleć swoją strategię biznesową. W 

1928 r. „Stockholm” został sprzedany i przekształcony w statek przewożący olej z wielorybów. 

Pływał pod zmienioną nazwą „Solglimt”.  

Wiosną 1940 r Niemcy najechały Norwegię. Kilka miesięcy później, podczas pobytu na 

Antarktydzie, „Solglimt” – dawny „Potsdam” został schwytany przez niemiecki krążownik 

pomocniczy „Pinguin” (wcześniej liniowiec „Kandelfels”).  14 stycznia 1941 r. statek zabrano do 

Bordeaux z ładunkiem oleju z wielorybów przejętym przez Erste Deutsche Walfangesellschaft (First 

German Whaling Company). Nazwę statku Niemcy zmienili na „Sonderburg” i pływał on teraz pod 

niemiecką banderą. Używany był jako statek dostawczy  w różnych portach francuskich. 
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Foto 3. Statek z pełnym ładunkiem przechwycony przez Niemców. Zdjęcie pochodzi z norweskiego 

archiwum narodowego. Oslo Instytucja archiwalna: Archiwum państwowe w Kongsberg.   

W 1942 r. statek „Potsdam”/„Solglimt”/„Sonderburg” został zakotwiczony w Cherbourgu. 15 

września 1942 r. nad portem przeszło kilka brytyjskich nalotów bombowych. Statek po 

zbombardowaniu przez 12 bostonów 107 Eskadry zatonął w porcie z powodu odniesionych szkód. 

Jednostka została wyłowiona w późniejszym terminie, ale brak było wystarczających środków, aby 

naprawić powstałe szkody. 

 

Foto 4. Zdjęcia przedstawiają atak bombowy na port w Cherbourg we Francji. Statek 

otrzymał co najmniej dwa bezpośrednie trafienia. Fotograficzny materiał dowodowy 

pochodzący z badań NGA45 

                                                             
45 NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) to agencja wsparcia bojowego podlegająca Departamentowi Obrony 
Stanów Zjednoczonych i członek Wspólnoty Wywiadu Stanów Zjednoczonych, której głównym zadaniem jest 

gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie danych geoprzestrzennych wspierających bezpieczeństwo narodowe. 
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Dwa lata później, 15 czerwca 1944 r., jednostka została zatopiona przez Niemców w celu 

zablokowania wejścia do portu podczas ewakuacji Cherbourga. Wrak pozostawał w porcie                         

w Cherbourgu, aż do nastania pokoju w Europie. W sierpniu 1946 r. Francuzi częściowo rozebrali 

statek materiałami wybuchowymi w celu oczyszczenia wejścia do portu. Ostateczne pozostałości 

byłego statku „Potsdam” zostały zebrane w styczniu następnego roku, odholowane do Wielkiej 

Brytanii i tam złomowane. Tak zakończyła się jego długa i pełna wydarzeń kariera w historii 

morskiej. 
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