
LOSY EMIGRANTÓW ŁOMŻYŃSKICH
- STAN KWEREND WŁASNYCH

Opracowanie: Tadeusz Trepanowski, ŁTN im. Wagów w Łomży



Zjawisko emigracji łomżyńskiej i jej przyczyny.

Przyczyn emigracji na przełomie XIX i XX wieku, należy 
szukać w wielu obszarach ale podstawowe przyczyny 
to: 

1. Karłowate gospodarstwa i ograniczone możliwości 
zwiększenia areału ziemi uprawnej.

Po uwłaszczeniu chłopów nastąpił wzrost gospodarstw
karłowatych podlegających dalszemu rozdrobnieniu w rezultacie
podziałów rodzinnych i sprzedaży.
Adam Chętnik pisał, że na Kurpiach dopiero 20-morgowe
gospodarstwo daje szansę utrzymania rodziny.



2. Niewystarczający do godnego życia dochód uzyskiwany                      
z ciężkiej pracy na roli czy innych zajęć. 
Nieurodzajne gleby dawały słabe plony z upraw. Trudną sytuację pogarszały 
częste klęski żywiołowe i zdarzenia losowe, szczególnie pożary.



Po 1860 roku przyrost naturalny                             
w Królestwie Polskim przybrał 
charakter eksplozji 
demograficznej. Umieralność nie 
była w stanie go zrównoważyć. 

Rosła liczba ludzi, którzy nie mogli 
znaleźć zatrudnienia na wsi. 
Miasta i tak przeludnione nie 
mogły ich przyjąć. 

Miejscowe, nieliczne zakłady 
rzemieślnicze zlokalizowane na 
terenach wiejskich,  nie 
zapewniały wielu miejsc pracy. 

3. Zacofanie gospodarcze   
i brak miejsc pracy.



4. Czynniki polityczne.

Polska była w okresie zaborów. Ziemia łomżyńska 
znajdowała się pod zaborem rosyjskim. 
Powszechny pobór do carskiego wojska uważany był za 
wyrok śmierci. 
Służba odbywała się według wzorów stworzonych na 
początku XVIII w. przez cara Piotra Wielkiego. 
Miała trwać 25 lat i zwłaszcza w pierwszym okresie 
odbywała się w warunkach szczególnej dyscypliny 
połączonej z intensywnym szkoleniem bojowym. 
Dlatego wielu młodych mężczyzn wolało uciec przed 
nią do Ameryki.



Za chlebem za wielką wodę.
Reklamy prasowe transatlantyckich linii żeglugowych



Skala emigracji – dwa przykłady                       
(w oparciu o badania własne)

25 grudnia 1888 roku - rejs statku  S.S. „MORAVIA”  płynącego                         
z Hamburga do Nowego Jorku.

Mimo że statek miał  zapewnione 100 miejsc dla pasażerów I klasy                
i 1200 miejsc  w pomieszczeniach „steerage” (III kl.), podczas rejsu na 
jego pokładzie znajdowało się zaledwie 416 pasażerów. Wśród nich 
była tylko 1 osoba z ziemi łomżyńskiej – 18-letnia Hinde Prusinowska z 
Kolna. 



4 lata później

10 marca 1892 roku – rejs statku S.S. ”RUSSIA” z Hamburga do 
Nowego Jorku. 
Pełna lista pasażerów statku liczyła 886 nazwisk. Wśród nich 184
osoby były mieszkańcami Łomży i okolic. Stanowi to około 21% ogółu
pasażerów pochodzących z różnych stron Europy. Możliwe, że jest to
nieścisła liczba, ponieważ w wielu przypadkach zapis nazwisk był
mocno zniekształcony i mogłem niektóre osoby pominąć.



25 lat później, w 1913 roku Adam Chętnik
pisał:

„Nigdzie chyba nie jest tak rozpowszechnione

wychodźstwo do Prus i Ameryki jak na Kurpiach. Nie ma

chyba domu na Puszczy, z którego by kogoś nie

brakowało, a są rodziny, z których i kilkoro osób

wyemigrowało za morze. Dawniej emigrowała tylko

młodzież i to męska, obecnie zaś idą starsi gospodarze z

żonami i dziećmi. Nawet same młode dziewczęta idą w

świat daleki tak jak na jarmark do sąsiedniej parafii.”





Łomżyńscy emigranci

Badając historię emigracji rodzinnej, ustaliłem 35 osób
o nazwisku Trepanowski, a także wiele innych osób
spokrewnionych z rodziną, które wyemigrowały z ziemi
łomżyńskiej w latach 1895 – 1914.

Obecnie w trakcie prac prowadzonych w ramach
realizowanego przez ŁTN projektu emigracyjnego
dotychczas sporządziłem wykaz około 1.500 osób, które
wyemigrowały z terenu Łomży i okolic. Zawiera on wiele
szczegółowych danych o emigrantach, które uzyskałem
z list pasażerskich statków, jakimi oni płynęli do USA.



Kim byli łomżyńscy emigranci ? 
XIX-wieczni emigranci polscy stanowili w zasadzie jednorodną grupę
społeczną. 85 do 90% z nich pochodziło ze wsi, i to z jej biedniejszych
warstw – proletariatu i małorolnych chłopów. Ok. 4-5 % było robotnikami
przemysłowymi, 5% – rzemieślnikami, a tylko 0,1% inteligencją zawodową.
Łomżyńską grupę emigrantów płynących do USA statkiem „Gera” w maju
1893 roku stanowiło:
6 kobiet w wieku od 18 – 57 lat, 1 dziecko płci żeńskiej w wieku 7 lat oraz
65 mężczyzn w wieku od: 17 – 60 lat.
Średnia wieku kobiet: 28,2 lat.
Średnia wieku mężczyzn: 27,9 lat.
Zawody, jakie reprezentowali: robotnik, rolnik, kupiec, stajenny, kelner,
szewc, piekarz, kierowca, urzędnik, gospodarz, cieśla, cukiernik, stolarz,
tokarz, ślusarz, walcownik, murarz, fryzjer, piwowar, leśniczy, młynarz,
żeglarz.



Władysław
Trepanowski, Łomża

Pierwsza emigracja do USA.

16 maja 1903 roku wypłynął
z portu w Rotterdamie na
statku S.S. Ryndam. Do
Nowego Jorku przybył
26 maja 1903 roku.
Powrót do Polski około 1906
roku. Druga emigracja do
USA. 3 kwietnia 1914 roku
wypłynął z portu w Hamburgu
na statku S.S. Graf Waldersee.

Do Nowego Jorku przybył
18 kwietnia 1914 roku.

Powrót do Polski w 1920 roku.

Fotografia  dziadka autora 
prezentacji, pochodzi ze zbioru 
pamiątek rodzinnych.



Felix 
Trepanowski                         
z żoną Franciszką  

Pierwsza emigracja do USA.

26 maja 1906 roku wypłynął
z portu w Bremen na statku
S.S. Barbarossa. Do Nowego
Jorku przybył 7 czerwca
1906 roku. Powrót do Polski
około 1910 roku. Druga
emigracja z żoną i 1,5
roczną córką. 14 grudnia
1912 roku wypłynęli z portu
w Bremen na statku S.S.
Georg Washington. Do
Nowego Jorku przybyli 24
grudnia 1912 roku.

W USA pozostali na stałe.

Fotografia uzyskana  w 2018 roku od Josepha Trepanowskiego – prawnuczka Felixa,           
zamieszkałego w New York, USA.



Sylwetki łomżyńskich emigrantów

Fotografie pochodzą z amerykańskich dokumentów
naturalizacyjnych.







Franciszek Sekmistrz i Zygmunt Niebrzydowski





Hamburg – emigranci oczekujący na statek



Bilet na podróż z Hamburga do Nowego Jorku                     
z przejazdem śródlądowym do Pensylwanii



PODRÓŻ MORSKA

Podróż morska pasażerów III klasy nie była łatwa ani
przyjemna. Pasażerowie stłoczeni pod pokładem
pokonywali ją w skrajnie trudnych warunkach.
W zależności od pory roku, pogody czy klasy statku
podróż trwała od 10 do 14 dni. Jednak całkowity czas
wyprawy za ocean wydłużał się o czas dotarcia do
zachodnioeuropejskich portów, a potem o czas dotarcia
do miejsca docelowego na terenie USA.



Brak świeżego powietrza pod pokładem, brak higieny,
przeterminowane pożywienie, często doprowadzało do
wybuchu chorób.



Pasażerowie III kl. na pokładzie statku



Duża śmiertelność w czasie podróży była dość
powszechna, szczególnie u dzieci. Ciała zmarłych
wrzucano do morza.



W oddali tajemniczy posąg, symbol wolności Nowego 
Jorku i Stanów Zjednoczonych



Stacja imigracyjna Ellis Island - New York



Kontrola sanitarna



Życie w nowym świecie
Bezpośrednio po przybyciu do Stanów Zjednoczonych emigrantów czekała na
ogół gehenna. Nie znając języka, często padali ofiarami oszustw i grabieży.
Tylko ciężka fizyczna praca dawała szanse na w miarę godne życie.



By odtworzyć  losy emigrantów, niezbędne są informacje.    
Uzyskuję je z następujących źródeł:

• Pamiątki rodzinne, zdjęcia, korespondencja.
• Listy pasażerskie statków płynących z portów europejskich 

do Ameryki.
• Spisy mieszkańców Stanów Zjednoczonych.
• Dokumenty wojskowe – karty rejestracyjne.
• Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu.
• Wnioski o nadanie obywatelstwa (naturalizacja).
• Nekrologi.
• Inskrypcje nagrobne na cmentarzach amerykańskich.
• Artykuły z regionalnej prasy amerykańskiej.
• Listy absolwentów szkół.
• Biogramy internetowe osób publicznych.
• Nawiązane kontakty korespondencyjne i osobiste                               

z członkami rodzin emigrantów. 





LIST OR MANIFEST OF ALIEN PASSENGERS FOR THE U.S. 
IMMIGRANT OFFICER AT PORT OF ARRIVAL.

(arkusz listy pasażerskiej)



Federalny Spis Ludności Stanów Zjednoczonych, 
arkusz spisowy



Federalny Spis Ludności Stanów Zjednoczonych,
zawartość rubryk

1. Nazwisko i imię.
2. Wiek osoby w roku spisu.
3. Płeć.
4. Rasa.
5. Miejsce urodzenia.
6. Stan cywilny.
7. Relacja do głowy domu.
8. Dokładny adres zamieszkania.
9. Wynajem czy własność.
10. Wartość domu, lokalu.
11. Posiadanie radioodbiornika.

12. Wiek w chwili zawarcia pierwszego  
związku małżeńskiego.

13. Czy uczęszczał (a) do szkoły.
14. Umiejętność czytania i pisania.
15. Miejsce urodzenia ojca.
16. Miejsce urodzenia matki.
17. Język ojczysty.
18. Rok imigracji.
19. Naturalizowany czy obcy.
20. Znajomość języka angielskiego.
21. Zawód.
22. Miejsce zatrudnienia.
23. Zatrudnienie czy zasiłek.

Spisy przeprowadza United States Census Bureau (oficjalna nazwa Bureau of the Census) –
rządowa agencja wchodząca w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest
odpowiedzialna za spisy ludności Stanów Zjednoczonych i inne zestawienia statystyczne.



Rejestracyjna karta wojskowa



Dokumenty naturalizacyjne



Petycja o naturalizację



Potwierdzenie legalnego przybycia na 
teren Stanów Zjednoczonych



Certyfikat obywatelstwa



Akty urodzeń, małżeństw, zgonu



Akt zgonu



Rejestry małżeństw 
i akty małżeństwa





Nekrologi



Rok 2012. Na cmentarzu                  
Św. Krzyża   w Brooklynie 
odnalazłem grób Felixa                         
i Franciszki Trepanowskich.



Groby rodziny Bronisława Trepanowskiego                 
w dzielnicy Bronx New York



Informacje pochodzące z lokalnej prasy 
amerykańskiej



Życie łomżyńskich emigrantów na obczyźnie
Każda z osób opuszczających ojczysty kraj i udających się za ocean w
poszukiwaniu lepszego miejsca dla siebie, tworzyła odrębną, niepowtarzalną
historię własnego życia. Wszyscy emigranci od chwili podjęcia decyzji o
wyjeździe byli pełni lęku i obaw przed czymś nowym, nieznanym, lecz kierowali
się głównie nadzieją i wiarą, że odniosą sukces, że spełni się ich „american
dream”. To poczucie było silniejsze od strachu i obaw. Losy emigrantów były
różne. Dla jednych wyjazd stał się wybawieniem od biedy w jakiej żyli,
uniknięciem długiej i ciężkiej służby w carskim wojsku, szansą na rozwój, zmianę
pozycji społecznej i dostatnie życie. Dla innych stał się źródłem rozterek,
niespełnionych nadziei, zmartwień, pasmem porażek, czy wręcz nieszczęść jakie
dotknęły bezpośrednio ich samych lub ich bliskich. Za każdym z tych ludzi stoi
inna historia, czasem piękna, czasem, pospolita a czasem smutna, ponura czy
wręcz tragiczna.

Losy ludzkie toczą się w taki sposób, że nawet ci, którzy osiągnęli
sukces, również nie uniknęli potknięć czy porażek, bowiem życie pisało im swój
własny scenariusz. Były chwile radości, zadowolenia i dumy z osiągniętego
sukcesu, lecz też były chwile załamania, łez i zamknięcia się w sobie, z
własnymi przemyśleniami i rozpaczą ukrytą w sercu.



Franciszek Sekmistrz (urodzony w Piątnicy)  z rodziną 
założoną w Detroit,  Michigan, USA.

Fotografia uzyskana w sierpniu 2020 r. od Colette Serpetti – prawnuczki Franciszka Sekmistrza
zamieszkałej w Detroit, USA.

Emigracyjne losy rodziny Sekmistrzów i Niebrzydowskich zawiera  4 częściowe 
opracowanie  zamieszczone na stronie internetowej ŁTN .



Ślub Stanisława – najmłodszego syna Franciszka 
Sekmistrza. Detroit, USA. 1948 r.

Fotografia uzyskana w sierpniu 2020 r. od Colette Serpetti – prawnuczki Franciszka Sekmistrza
zamieszkałej w Detroit, USA.



Rodzina Stanisława Sekmistrza w 2017 roku



Marianna Niebrzydowska z domu Sekmistrz                        
z dziećmi: Eleonorą, Ireną i Czesławem.

Fotografie uzyskane  w kwietniu 2020 r. od  pana dr. Mariana Krzyżowskiego – emerytowany   
dyrektor Instytutu  Badań nad Pracą, Zatrudnieniem i Gospodarką University of Michigan .

.



Zygmunt Niebrzydowski i jego żona Maria                 
(z domu Marianna Sekmistrz ur. w Piątnicy)

Fotografie uzyskane  od  pana dr. Mariana Krzyżowskiego – University of Michigan .



Kamienica
Niebrzydowskich
wybudowana 1927 r.
w Detroit, USA,
w której mieściła się
znana w całym mieście
piekarnia, cukiernia
i sklep.



Mimo dużej konkurencji łomżyńscy emigranci odważnie wkraczali na
amerykański rynek, oferując wysoką jakoś usług. Amerykanie chętnie
odwiedzali polskiego rzeźnika, by kupić jego wspaniałe wyroby masarnicze.



Sklepy z polskimi towarami





Polski fryzjer w polskiej dzielnicy w Detroit.



Emigranci z ziemi łomżyńskiej byli fundatorami 
budowy kościołów w polskich parafiach.



Pełnili różne funkcje społeczne. Przy parafii Św. S. Kostki w
Detroit, Michigan, prezesem Stowarzyszenie Matek
Chrześcijańskich była Virginia Sekmistrz z domu Wojno.



Zakładali polskie szkoły parafialne w trosce                             
o przyszłość swoich dzieci i wnuków.



Potomkowie łomżyńskich emigrantów

Dzisiejsza Polonia w Stanach Zjednoczonych to
potomkowie dawnych emigrantów. Dzięki
mądrości, wytrwałości oraz ciężkiej pracy ich
prababć, pradziadków i ich rodziców wielu

z nich osiągnęło wysoką pozycję społeczną.



Judith Mary 
Trepanowski Andersson 

- wnuczka łomżyńskich emigrantów
Kazimierza Trepanowskiego i Janiny
z domu Sakowska.

Urodzona w Brooklynie New York.

Po ukończeniu (CUNY) - City University
of New York w latach 1969 – 1979
pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds.
Inwestycji Marine Midland Bank, New
York.

Od 1979 roku do 2007 roku przez 28 lat
pełniła funkcję wiceprezesa JP Morgan
Chase - jeden z największych holdingów
finansowych na świecie z aktywami
wartymi ok. 1,6 bln USD, działający
w ponad 50 krajach.



Cecilia 
Januszkiewicz 

Wnuczka łomżyńskich emigrantów.                       
Jej dziadkowie  to Mariana Trepanowska 
(Wizna) i Jan Szweda (Bargłów). 

Ukończyła uniwersytetu w Steubenville, 
następnie University of Notre Dame Law 
School, gdzie była jedną z pierwszych kobiet, 
które otrzymały dyplom doktora prawa. 

Kariera prawnicza: 

- adwokat sądu podatkowego                                    
w Waszyngtonie,  

- adiunkt w University of Baltimore Law 
School,

- od 1988 r. zastępca prokuratora 
generalnego stanu Maryland,

- od 2005 r. sekretarz budżetu      
i zarządzania w Departamencie 
Budżetu  w stanie Maryland.
W latach 2011–2014  zastępca 
prokuratora stanowego                   
w Prokuraturze Stanowej 
Baltimore City.

(1950 - May 29, 2020)



Dzieci i wnuki łomżyńskich emigrantów:              
Feliksa i Franciszki Trepanowskich



Spotkanie z  prawnukami łomżyńskich emigrantów

Przy domu Feliksa Trepanowskiego. Brooklyn, New York 2012 r. 



Znaczenie emigracji.

Emigracja zarobkowa za ocean miała duże znaczenie z uwagi na
pieniądze i paczki przesyłane dla rodzin w kraju. Według obliczeń
Warszawskiego Komitetu Statystycznego z 1905 roku statystyczny
emigrant z łomżyńskiego był w stanie zaoszczędzić w Stanach
Zjednoczonych od 160 do 380 rubli rocznie.
Adam Chętnik w swoim opracowaniu o Kurpiach dotyczącym
emigracji z Kurpiowszczyzny zaznaczył:

„Zamorskie zarobki w znacznej mierze łagodziły miejscową
biedę. Po powrocie „amerykany” budują ładne domy i
dokupują więcej gruntu.

Dolary amerykańskie uważane tu były za jedyną podporę materialną,
dlatego mówiono powszechnie: „Żeby nie Ameryka, to chyba by się
nam chałupy poobalały”.



W 1910 r. do powiatu łomżyńskiego przysłano z Ameryki
ok. 375 tys. rubli. Oprócz tego powracający z Ameryki okresowi
emigranci przywozili pieniądze ze sobą.
Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z 1914 r. podaje, że
roczne oszczędności kobiet pracujących w fabryce USA wynosiły
240 rubli, mężczyzn 320 rubli. Pracujący na roli mężczyzna mógł
zaoszczędzić 240 rubli, kobieta 100 rubli.



Po powrocie z USA 
łomżyńscy emigranci 
zakładali własne firmy, 
przenosząc na rodzimy 
teren zdobyte za 
oceanem 
doświadczenia.



Wiele informacji o amerykańskiej odnodze mojej
rodziny udało mi się uzyskać dosłownie w ostatniej
chwili, bowiem spośród 10 osób, z którymi
nawiązałem kontakt, 3 niestety już odeszły.

Parafrazując ks. Twardowskiego można powiedzieć:
„Śpieszmy się pytać ludzi, tak szybko odchodzą”.



Odeszły, ale pozostały po nich wspomnienia, zdjęcia i   cenne 
dla mnie informacje, które  jeszcze zdążyły mi przekazać.



Jaki efekt przynoszą prowadzone badania?

1. Poznanie losów emigrantów i przywrócenie 
pamięci o nich. 

2. Odbudowa utraconych relacji rodzinnych.

3. Przełamanie stereotypów i mitów 
funkcjonujących w społeczeństwach polskim    
i  amerykańskim. 

4. Pomoc potomkom łomżyńskich emigrantów 
w   odnalezieniu własnej tożsamości                         
i zachęcenie ich  do poznania kraju swoich 
dziadków.

5. Nawiązanie  interesujących kontaktów.



Chociaż życiorysy większości z łomżyńskich emigrantów
nie są tak pasjonujące, aby nakręcić o tym film czy
napisać książkę — to wszyscy zasługują na wdzięczność,
pamięć i szacunek — choćby za to, że mimo własnych
kłopotów, z którymi niejednokrotnie się borykali, nie
zapomnieli o rodzinach w Polsce i wspierali je
w trudnych czasach i ciężkich sytuacjach.



Źródła do prezentacji pt. „Losy emigrantów łomżyńskich – stan kwerend własnych”.

Dokumenty naturalizacyjne, z których pochodzą zdjęcia emigrantów zamieszczone

w prezentacji, uzyskano, korzystając z przeglądarki internetowej FamilySearch.

https://www.familysearch.org/search/

(FamilySearch to organizacja non-profit i strona internetowa oferująca zapisy genealogiczne,

edukację i oprogramowanie. Jest obsługiwany przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w

Dniach Ostatnich i jest ściśle powiązany z kościelnym Departamentem Historii Rodziny.)

Slajd nr 13: Władysław Trepanowski

Zbiór pamiątek rodzinnych autora prezentacji.

Slajd nr 14: Felix Trepanowski

Zbiór pamiątek rodzinnych Josepha Trepanowskiego – New York, USA.

Slajd nr 15: Helena Brzoska

Michigan, Eastern and Western Districts, Naturalization Records, 1837-1993

Mikrofilm # 102341279

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSC7-8DZ6?i=1473&cc=2546149

Slajd nr 15: Stanislaw Ciemnicki

Michigan, Eastern and Western Districts, Naturalization Records, 1837-1993

Mikrofilm # 102510811

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZN-

C38V?cc=2546149&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A4SNP-TVMM

https://www.familysearch.org/search/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSC7-8DZ6?i=1473&cc=2546149
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZN-C38V?cc=2546149&personaUrl=/ark:/61903/1:1:4SNP-TVMM


Slajd nr 16: Chaja Dwejra Goldberg
Michigan, Eastern and Western Districts, Naturalization Records, 1837-1993
Mikrofilm # 102869387
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS68-4S6J-8?cc=2546149
Slajd nr 17: Stanley or Stanislaw Janiszewski
Ohio, County Naturalization Records, 1800-1977 
Belmont 
Petitions for naturalization 1938 vol. 42, no 5059-5158
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MR-
DLGF?i=242&cc=1987615&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQGDS-FF8K
Slajd nr 17: Ignacy Kaminski
New York, County Naturalization Records, 1791-1980 Suffolk Petitions for 
naturalization1937 vol. 27, no 2600-2699
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MD-
MWQH?i=369&cc=1999177&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQR19-
VGT2

Slajd nr 18: Frank Sekmistrz
Michigan, Eastern and Western Districts, Naturalization Records, 1837-1993
Mikrofilm # 102169818
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS4X-FSC3-
J?cc=2546149&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AZC18-BFW2

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS68-4S6J-8?cc=2546149
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MR-DLGF?i=242&cc=1987615&personaUrl=/ark:/61903/1:1:QGDS-FF8K
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MD-MWQH?i=369&cc=1999177&personaUrl=/ark:/61903/1:1:QR19-VGT2
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS4X-FSC3-J?cc=2546149&personaUrl=/ark:/61903/1:1:ZC18-BFW2


Slajd nr 18: Zygmunt Niebrzydowski
Michigan, Eastern and Western Districts, Naturalization Records, 1837-1993
Mikrofilm # 102164365
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS4H-1H3D?cc=2546149

Slajd nr 24
A Young Women Reading On The Steerage
https://pixels.com/featured/a-young-women-reading-on-the-steerage-everett.html

Slajd nr 25
http://museum.wa.gov.au/about/latest-news/rough-medicine-on-high-seas-1

Slajd nr 26
Immigrants view the Statue of Liberty in 1910 as they approach Ellis Island in New York 
City.
https://www.usnews.com/news/articles/2014/11/20/a-history-of-immigration-reform

Slajd nr 27
widok z lotu ptaka na Ellis Island 1920 dzięki uprzejmości Ellis Island Immigration 
Museum.
https://twitter.com/StatueEllisNPS/status/885515917991575552/photo/1

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS4H-1H3D?cc=2546149
https://pixels.com/featured/a-young-women-reading-on-the-steerage-everett.html
http://museum.wa.gov.au/about/latest-news/rough-medicine-on-high-seas-1
https://www.usnews.com/news/articles/2014/11/20/a-history-of-immigration-reform
https://twitter.com/StatueEllisNPS/status/885515917991575552/photo/1


Slajd nr 28
Health inspectors examine detainees on Angel Island, ca. 1917. (90-G-124-11)
https://www.archives.gov/publications/prologue/2009/summer/angel.html

Slajd nr 29.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_Square,_1906.JPG

Slajd nr 32
New York Passenger Arrival (Ellis Island), 1892-1924 Roll 876, vol 1973-1974, 26 Apr 1907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C95S-
RS4L?i=86&cc=1368704&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AJXNM-SY6Slajd nr 33
United States Census, 1930 New York Bronx Bronx (Districts 1-250)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RZT-
9FCM?cc=1810731&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX7DQ-ZZ1

Slajd nr 35
United States World War I...stration Cards, 1917-1918 Wisconsin Milwaukee City no 8; P-Z
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-91ZY-
DSH?i=1365&cc=1968530&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AK873-DC3
Slajd nr 36
Michigan, Eastern and Western Districts, Naturalization Records, 1837-1993
Mikrofilm # 102169818
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS4X-FSC3-
J?cc=2546149&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AZC18-BFW2

https://www.archives.gov/publications/prologue/2009/summer/angel.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_Square,_1906.JPG
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C95S-RS4L?i=86&cc=1368704&personaUrl=/ark:/61903/1:1:JXNM-SY6
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RZT-9FCM?cc=1810731&personaUrl=/ark:/61903/1:1:X7DQ-ZZ1
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-91ZY-DSH?i=1365&cc=1968530&personaUrl=/ark:/61903/1:1:K873-DC3
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS4X-FSC3-J?cc=2546149&personaUrl=/ark:/61903/1:1:ZC18-BFW2


Slajd nr 38 
Stella or Stanislawa Visnoski or Dombroska
Michigan, Eastern and Western Districts, Naturalization Records, 1837-1993
Mikrofilm # 102784806
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSDP-D9FD-1?i=261&cc=2546149
Slajd nr 39
Naturalization Certificate of Elizabeth Miller Pater, who was naturalized on December 13, 1954 at the age of 64.
https://pastprologue.files.wordpress.com/2012/08/e_pater_natcert20001-001.jpg
Slajd nr 41
Zbiór zapisów: Michigan Deaths and Burials, 1800-1995
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FH3Q-SR8
Slajd nr 49, 50,51
Fotografia uzyskana w sierpniu 2020 r. od prawnuczki Franciszka Sekmistrza Colette Serpetti,   zamieszkałej w Detroit, 
USA.
Slajd nr 52,53
Fotografie uzyskane  od  Pana dr. Mariana Krzyżowskiego – University of Michigan, USA.
Slajd nr 54 - 58
Zdjęcia pochodzą ze strony
https://www.facebook.com/humansofchenestreet/
Slajd nr 59
St. Agnes church and school in the 1920's.
http://www.detroiturbex.com/content/churches/stagnes/index.html
Slajd 60, 61
https://www.facebook.com/humansofchenestreet/
Slajd nr 63
https://prabook.com/web/judith_mary.trepanowski/65249
Slajd nr 64
https://www.legacy.com/obituaries/baltimoresun/obituary.aspx?n=cecilia-januszkiewicz&pid=196298388&fhid=12528

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:C95C-WYPZ
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSDP-D9FD-1?i=261&cc=2546149
https://pastprologue.files.wordpress.com/2012/08/e_pater_natcert20001-001.jpg
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FH3Q-SR8
https://www.facebook.com/humansofchenestreet/
http://www.detroiturbex.com/content/churches/stagnes/index.html
https://www.facebook.com/humansofchenestreet/
https://prabook.com/web/judith_mary.trepanowski/65249
https://www.legacy.com/obituaries/baltimoresun/obituary.aspx?n=cecilia-januszkiewicz&pid=196298388&fhid=12528

