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West Rutland, to małe miasto w hrabstwie Rutland w stanie Vermont w Stanach 

Zjednoczonych. Według spisu mieszkańców z 2010 roku, zamieszkałe przez 2326 osób 

stanowiących 1166 rodzin mieszkających w 1691 gospodarstwach domowych. Znajduje się tam 

sześć cmentarzy, będących miejscem wiecznego spoczynku tych, którzy na zawsze odeszli do 

wieczności.   

Moją uwagę zwrócił cmentarz rzymsko-katolicki św. Stanisława Kostki, a na nim stary 

marmurowy pomnik o wyglądzie różniącym się od większości nagrobków upamiętniających 

zmarłych mieszkańców miasta. Marmurową płytę ustawioną na cokole, wieńczy krzyż z 

wygrawerowanym wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa. Na płycie widnieje nazwisko 

RYDZEWSKI. Druga strona płyty zawiera napisy: STANISLAW 1908-1936, a poniżej: MĄŻ 

ALEXANDER 1879-1969; ŻONA JÓZEFA 1887 -1964.  

       

Nazwisko znajome, występuje nie tylko w samej Łomży, ale również w jej okolicach. Spotyka się 

je także w innych częściach kraju. Mimo że nie miałem podstaw, by sądzić, że osoba pochowana 

pięćdziesiąt dwa lata temu na cmentarzu w West Rutland, ma jakikolwiek związek z regionem 

łomżyńskim, to coś mnie korciło, żeby sprawdzić, kim byli ci ludzie i skąd przybyli.  

Stanisław, urodzony w 1908 roku, a zmarły w 1936 r. wydawał się być synem Alexandra i 

Józefy, więc swoje poszukiwania rozpocząłem od próby ustalenia daty wyjazdu do USA 

Aleksandra urodzonego w 1879 roku. Dane zawarte w arkuszu listy pasażerskiej pozwoliłyby mi 

określić, czy warto podążać tym śladem czy nie. W zapisach znajdujących się na liście pasażerskiej 

można bowiem znaleźć nazwę miejscowości, będącej ostatnim miejscem zamieszkania emigranta 
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przed jego wyjazdem, a w formularzach obowiązujących po 1906 roku wpisywano również miejsce 

urodzenia. 

Przeglądając listy pasażerskie, natrafiłem na listę statku S.S. „Zeland” 1 który pod belgijską 

banderą firmy żeglugowej Red Star Line i dowództwem kapitana Möllera, 30 sierpnia1913 roku 

wypłynął z Antwerpii, zawijając do Dover w drodze do Nowego Jorku. Na siódmym arkuszu listy 

pod numerami 28 i 29 wpisano młode małżeństwo z Polski. Był to 26-letni Stanisław Rodzeshi ze 

swoją 19-letnią żoną Alexandrą. Brak dziecka wskazywał, że jest to świeżo poślubiona para. Płynęli 

do Alexandra Rodzeskiego zamieszkałego w West Rutland w stanie Vermont. Z zapisu na liście 

wynikało, że był on bratem Stanisława. 

Nazwisko Rodzeshi brzmiało inaczej niż to, którego poszukiwałem, ale mogło stanowić 

jego zniekształconą fonetycznie postać. Miało trochę cech wspólnych, a poza tym zainteresowała 

mnie zbieżność imienia Alexander z nazwą miejscowości West Rutland. Czyżby to był ten 

człowiek, którego szukam? Spojrzałem na miejscowość, z której pochodziło podróżujące 

małżeństwo i odczytałem: „Czeszkow”, natomiast osoba dokonująca indeksacji pasażerów zapisała 

„Creszkaw”. Brzmiało dziwnie obco i nie kojarzyło mi się z żadną ze znanych mi miejscowości 

należących do regionu łomżyńskiego. Dałbym sobie z tym spokój, gdybym nie zauważył, że po 

zniekształconej według mnie nazwie miejscowości następuje dalszy zapis: „gub. Lomza”. To mogło 

oznaczać tylko gubernię łomżyńską. Postanowiłem jednak przeanalizować dane tych osób i 

zobaczyć, co z tego wyniknie.  

Okazało się, że Stanisław Rodzeski był już raz w Stanach Zjednoczonych. Ponadto 

dostrzegłem dopisany ciąg cyfr, który mógł być zakodowaną adnotację z 1942 roku wskazującą, że 

Stanisław lub Aleksandra występowali do Departamentu Pracy i Imigracji o wydanie zaświadczenia 

potwierdzającego ich legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych (Certificate of Arrival).  

Świadczyłoby to o tym, że składali oni dokumenty o przyznanie obywatelstwa Stanów 

Zjednoczonych. Dalsze żmudne poszukiwania, którym poświęcę odrębny artykuł, doprowadziły 

mnie w końcu do ustalenia, kim była ta dwójka młodych ludzi wyruszająca 30 sierpnia1913 roku             

z Antwerpii i udająca się w daleką podróż do Ameryki. Otóż byli to: Stanisław i Alexandra 

Rydzewscy. Płynęli do Aleksandra Rydzewskiego, którego miejsce wiecznego spoczynku 

odnalazłem na cmentarzu katolickim w West Rutland.  

 

                                                           
1
 Zeeland był liniowcem oceanicznym linii Red Star Line, który został oddany do użytku w 1901 roku i był używany            

w transatlantyckim ruchu pasażerskim z Antwerpii do Nowego Jorku. W czasie I wojny światowej okręt służył jako 

transport wojskowy pod nazwą Northland. W 1930 roku został złomowany. Statek o długości 171,17 metra i szerokości 

18,34 metra był wyposażony w dwa kominy, cztery maszty i dwa śmigła oraz miał trzy pokłady. Pomieszczenia 

pasażerskie zaprojektowano dla 342 pasażerów w pierwszej, 194 w drugiej i 626 w trzeciej klasie. 
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tanisław Rydzewski  urodził  14 marca 1883 roku, we wsi Przeździecko Dworaki2, parafia 

Andrzejewo. Był synem Antoniego i Marianny z Nowackich, małżonków Rydzewskich. Ojciec 

Stanisława był robotnikiem dziennym, wynajmującym się u bogatszych gospodarzy lub                          

w okolicznych folwarkach. Rydzewscy początkowo mieszkali w miejscowości Przeździecko 

Grzymki. Tam w 1877 roku urodził się ich syn Alexander. Sześć lat później, gdy na świat przyszedł 

Stanisław mieszkali w pobliskiej miejscowości Przeździecko Dworaki. W 1899 roku, gdy urodziła 

się Bronisława – siostra Stanisława, ich ojciec Antoni pracował jako służący w majątku w 

Łętownicy. Migracja Rydzewskich pomiędzy okolicznymi miejscowościami świadczy o tym, że 

była to rodzina biedna niemająca własnego gospodarstwa, przenosząca się tam, gdzie była 

możliwość zdobycia środków do życia i gdzie zapewniano lepsze warunki pracy. 

Akt chrztu i urodzenia Stanisława Rydzewskiego sporządzony w języku rosyjskim znajduje 

się w Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży.   

Akt urodzenia Stanisława Rydzewskiego. 

 36. Dworaki. Działo się w Andrzejewie, 

trzeciego/piętnastego marca tysiąc 

osiemset osiemdziesiątego trzeciego 

roku3 o godzinie trzeciej po południu. 

Stawił się osobiście Antoni Rydzewski, 

robotnik dzienny w Dworakach 

mieszkający, lat czterdzieści, w 

obecności Jana Żyłowskiego? lat 

pięćdziesiąt i Jana Morawskiego lat 

czterdzieści pięć w Dworakach 

mieszkających i okazali Nam dziecię płci 

męskiej i oświadczyli, że urodziło się 

ono w Dworakach dnia wczorajszego                     

o godzinie trzeciej rano z jego prawowitej małżonki Marianny z Nowackich lat dwadzieścia pięć 

mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym dnia dzisiejszego przez księdza Lucjana 

Bąkowskiego dano imię Stanisław, a chrzestnymi byli Stanisław (?) i Emilia Nowacka. Akt niniejszy 

stawiającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany i przez Nas tylko podpisany.  

Ks. Wincenty Godlewski proboszcz andrzejewskiej parafii.  

(Transkrypcja aktu na język polski – T. Trepanowski) 

                                                           
2
 Przeździecko-Dworaki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie 

Andrzejewo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego. Obok 

miejscowości przepływa niewielka rzeka Brok Mały, dopływ Broku. 
3
 W owym czasie daty zapisywano według kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego.  

S 

Akt urodzenia i chrztu Stanisława Rydzewskiego 

sporządzony w języku rosyjskim. A.P. w Białymstoku 

oddział w Łomży 
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Stanisław nie był pierwszym dzieckiem w rodzinie Antoniego i Marianny Rydzewskich. Jego 

rodzeństwo to starszy o 6 lat Aleksander urodzony 26 listopada 1877 roku w Grzymkach, Zofia 

urodzona 12 lipca 1880 roku w Grzymkach i młodsza o 6 lat Bolesława, urodzona 18 lutego 1889 

roku w Łętownicy – parafia Andrzejewo. Zofia niestety zmarła w wieku niemowlęcym, 15 marca 

tego samego roku. Przeżyła zaledwie 25 dni.  

  W 1909 roku 25-letni Stanisław Rydzewski, opuścił rodzinne strony i wyemigrował do 

USA, gdzie od maja 1901 roku przebywał jego starszy brat Aleksander. Podróż za ocean rozpoczął 

5 maja, wypływając z niemieckiego portu w Hamburgu na pokładzie statku S.S. „Cleveland”.               

Na liście pasażerskiej statku wpisano, że jest on robotnikiem rolnym, potrafiącym czytać i pisać, 

zamieszkałym w miejscowości „Skrzecikowo”4.  

Po 11 dniach zmagań z oceanem, dnia 16 maja 1909 roku statek przybył do Nowego Jorku.                    

Po pomyślnym przejściu odprawy w centrum imigracyjnym na wyspie Ellis, Stanisław ruszył                  

w dalszą podróż do West Rutland w stanie Vermont, gdzie oczekiwał na niego brat Alexander. 

 

Wycinek pierwszej strony listy pasażerskiej na której wpisano Stanisława Rydzewskiego. 

 

 

 

                                                           
4
 Zniekształcona nazwa wsi Krzeczkowo. Na mapie z 1826 roku obejmującej Czyżew i sąsiednie miejscowości, wioska 

nazwana Krzuckowo. 
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Wycinek drugiej strony listy pasażerskiej statku „Cleveland”. W czerwonej ramce zapis dot. docelowego 

miejsca podróży Stanisława Rydzewskiego: brat Alexander Ridzewski West Rutland Box 321, 

Po prawie czteroletnim pobycie za oceanem, w 1911 roku Stanisław wrócił do Polski, w swoje 

rodzinne strony. W miejscowości Gostkowo, należącej do parafii Czyżew5 poznał młodziutką 

Aleksandrę Krysztofiak urodzoną 20 lutego1894 r., córkę Błażeja i Marianny z domu Mowel. Akt 

chrztu i urodzenia Alexandry Krysztofiak sporządzony w języku rosyjskim znajduje się                     

w Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży. Oto jego treść: 

 Tłumaczenie aktu z języka rosyjskiego:          

T. Trepanowski 

Gostkowo.  Akt nr 39   

Działo się w Czyżewie 

trzynastego/dwudziestego piątego lutego 

tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego 

czwartego roku o godzinie pierwszej po 

południu. Stawił się osobiście Błażej 

Krysztofiak, rolnik mieszkający we wsi 

Gostkowo, trzydzieści osiem lat mający,              

w obecności Franciszka Stańczyka lat 

siedemdziesiąt, a także Jana Tyca, 

sześćdziesiąt lat mającego, obu rolników 

mieszkających we wsi Gostkowo i okazali nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że urodziło się 

ono w Gostkowie dwudziestego lutego tego roku o godzinie szóstej rano z jego prawowitej żony 

Marianny z Mowlów, dwadzieścia pięć lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym               

w dniu dzisiejszym dano imię Aleksandra a chrzestnymi jego byli Franciszek Jankowski i Weronika 

Stańczyk. Akt ten stawiającemu i świadkom niepotrafiącym pisać przeczytano i przez Nas 

podpisano. Wikary czyżewskiej parafii utrzymujący akta stanu cywilnego. 

Ks. Michał Sawicki 

                                                           
5
 Czyżew – (według mapy z 1826 r. Czyżewo) miejscowość leżąca w pow. wysokomazowieckim, na terenie woj. 

podlaskiego; w latach 1975-1998 administracyjnie należała do woj. łomżyńskiego. Do rozbiorów znajdowała się w 

ziemi nurskiej w woj. mazowieckim. Wraz z upadkiem państwa polskiego Czyżewo znalazł się początkowo w zaborze 

pruskim (pow. ostrołęcki w departamencie płockim), a po kongresie wiedeńskim w zaborze rosyjskim (gubernia płocka; 

od 1867 r. w gub. łomżyńska). W wyniku zmiany podziału administracyjnego kraju w 1939 r. Czyżew przeszedł                    

z powiatu Ostrów Mazowiecka do wysokomazowieckiego w województwie białostockim.  

Akt urodzenia i chrztu Alexandra Krysztofiak. Na lewym 

marginesie aktu przybito pieczęć stanowiącą adnotację o 

zawarciu małżeństwa przez Aleksandrę i Stanisława. 

Adnotację umieścił ks. J Rosłowicz, dnia 14 października 

1914 roku. 
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Trudno powiedzieć, jak długo znali się młodzi. W każdym razie Stanisław zdecydował, że 

to właśnie Aleksandra zostanie jego żoną. Po przyjętych oświadczynach rozpoczęły się 

przygotowania do wesela. We wtorek 10 czerwca1913 roku Stanisław wystrojony w odświętne 

ubranie, z obrączkami w kieszeni i bukietem najpiękniejszych kwiatów rosnących w matczynym 

ogródku, w towarzystwie drużbantów, 35-letniego Stanisława Stańczyka z Gostkowa i 50-letniego 

Kacpra Sienickiego z Broku, zajechał pod dom 19-letniej Aleksandry, która ubrana w welon i 

suknię ślubną czekała na jego przyjazd. Po udzielonym błogosławieństwie przez rodziców 

Aleksandry – Błażeja i Mariannę Krysztofiaków młodzi, świadkowie i goście udali się do kościoła 

w Czyżewie. Uroczystość zapowiadała się piękna, wszak żenił się nie byle kto, tylko „Amerykan”, 

co to parę lat za oceanem składał dolary i zobaczył przy okazji kawał świata. W kościele 

parafialnym w Czyżewie Stanisław i Alexandra przyrzekli sobie miłość i wierność aż po grób. 

Organista tego dnia śpiewał jakby piękniej, ksiądz prowadził ceremonię ślubu jakby uroczyściej, a 

Marianna Rydzewska – matka Stanisława, ukradkiem ocierała łzy wzruszenia. Żal jej tylko było, że 

nieżyjący już mąż Antoni, zmarły w 1910 roku, nie doczekał tej pięknej chwili. Możliwe, że powrót 

ich syna Stanisława do Polski związany był właśnie ze śmiercią ojca. 

 

 

Kościół i rynek w Czyżewie 
6
 

 

                                                           
6
 W 1858 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod murowany neorenesansowy kościół parafialny (1869-

1874), zbudowany według projektu Leonarda Markoniego, który do dziś stanowi główną budowlę Dużego Rynku. 

Kościół zbudowany staraniem proboszcza Tomasza Godlewskiego, dzięki pomocy materialnej kolejnych dziedziców 

Gostkowa: Stanisława Budziszewskiego i Józefa Małowieskiego. Konsekrowany w 1883. Kościół jako centralna 

budowla miasteczka zamykał czworobok dużego rynku po środku którego stały w dwóch rzędach parterowe domy 

i kramy, czyli budki, gdzie odbywał się handel.  Ważnym wydarzeniem w historii Czyżewa był przyjazd Cara Mikołaja 

II (ostatniego cesarza rosyjskiego) w 1912r. Zatrzymał się w salonce na stacji w Czyżewie. Po przejeździe przez rynek, 

car udał się na pola między Czyżewem a Andrzejewem, gdzie odbyły się manewry wojskowe z udziałem 180 tys. 

sołdatów. Każdy sołdat i ten, kto uchylił czapki przed carem, otrzymał specjalnie na ten cel wybitego rubla. 
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Akt ślubu Stanisława i Aleksandry sporządzony w języku rosyjskim.  

(Tłumaczenie aktu: Tadeusz Trepanowski). 

Krzeczkowo Mianowskie i Gostkowo  

Nr 25 

Działo się w wiosce Czyżewie dwudziestego 

ósmego maja/dziesiątego czerwca tysiąc 

dziewięćset trzynastego roku7 o godzinie szóstej 

po południu. Oświadcza się, że w obecności 

świadków Stanisława Stańczyka z Gostkowa lat 

trzydzieści pięć i Kacpra Sienickiego lat 

pięćdziesiąt z Broku obu rolników, zawarty 

został religijny związek małżeński między 

Stanisławem Rydzewskim, kawalerem, 

dwadzieścia siedem lat mającym, synem 

nieżyjącego Antoniego i żyjącej Marianny                   

z domu Nowackiej, małżonków Rydzewskich, 

urodzonym w Przeździecku a teraz 

mieszkającym w Krzeczkowie Mianowskim 

parafii Rosochate, a Aleksandrą Krysztofiak, 

panną dziewiętnaście lat mającą, córką Błażeja 

i Marianny z domu Mowel, małżonków 

Krysztofiak, urodzonej w Gostkowie i tam przy 

rodzicach mieszkającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnych 

kościołach w Rosochatem i Czyżewie w dniach: piątego/osiemnastego; dwunastego/dwudziestego 

piątego i dziewiętnastego maja/pierwszego czerwca tego roku8. Pozwolenie na wstąpienie panny               

w związek małżeński dane było ustnie przez ojca młodej. Nowo zaślubieni oświadczyli, że nie 

zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zaślubin został przez Nas dopełniony. Akt ten nowo 

zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został.  

Administrator czyżewskiej parafii – utrzymujący akta stanu cywilnego.  

                                                   Ks. [podpis księdza] 

                                                           
7
 Daty zapowiedzi podane według dwóch kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego. 

8
 J.w. 

Akt małżeństwa Stanisława i Alexandry Rydzewskich 

uzyskany przez Tadeusza Trepanowskiego w A.P. w 

Białymstoku/ oddział w Łomży, dnia 13.03.2021 r. 
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Miejscowości: 1. Przeździecko Grzymki – miejsce urodzenia Alexandra Rydzewskiego, 2. 

Przeździecko Dworaki – miejsce urodzenia Stanisława, 3. Krzeczkowo Mianowskie – ostatnie 

miejsce zamieszkania Stanisława przed wyjazdem do USA, 4. Parafia Andrzejewo, 5. Gostkkowo – 

miejsce urodzenia Marianny Nowackiej – żony Stanisława; 6. Parafia Czyżew, w której Stanisław                

i Marianna brali ślubw 1913 roku. 

 

Nie wiadomo, co skłoniło Stanisława Rydzewskiego do powrotu do Polski. Może była to choroba 

ojca, może wrócił po to, by znaleźć sobie żonę, a może zamiarem jego było pozostania tu na stałe? 

Zasmakowawszy jednak życia w innym świecie zrezygnował w końcu z pozostania na wsi                         

i postanowił, że swoją młodą żonę zabierze do Ameryki. 

Życie w starym kraju było trudne. Zwykli ludzie czuli, że nie ma tu dla nich przyszłości. 

Pragnęli lepszych warunków i mieli nadzieję, że uda im się to osiągnąć w „cudownych”, nowych 

krajach, o których tyle słyszeli. Kto tylko mógł i miał odwagę, wyruszał za ocean – do Stanów 

Zjednoczonych albo do Brazylii. Tam bowiem widzieli przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Nie 

bez znaczenia było również działanie agentów linii oceanicznych, którzy chcąc sprzedać bilety na 

statek, roztaczali przed prostym ludem wizję niesamowitego dobrobytu, który ich czeka po 

wyjeździe za ocean. Linie żeglugowe miały agentów w całej Europie, często byli to właścicieli 

lokalnych sklepów, którzy sprzedawali bilety „na boku”. Przedstawiali podróż tak prostą, jak to 

tylko możliwe, udzielając informacji, jak dostać się do Antwerpii. Często oferowali cały pakiet 

podróżny, w którego skład oprócz biletu na statek oferowali bilety kolejowe i hotele. 

W przypadku Stanisława podjęta decyzja była świadoma i przemyślana, ponieważ naocznie 

poznał on warunki życia tam, gdzie postanowił wyruszyć ze swoją młodą żoną. Jak to mówią, 

„klamka zapadła”, decyzja podjęta, bilety na statek kupione i w niespełna trzy miesiące po ślubie, 

Stanisław z Aleksandrą znaleźli się w belgijskim porcie w Antwerpii. Zanim tam jednak dotarli 

musieli odbyć wyczerpującą, niewygodną podróż pociągiem w wagonach czwartej klasy. Emigranci 

siedzieli na drewnianych ławkach oddzieleni od innych pasażerów. Nie było urządzeń do mycia, a 
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wszystkich regularnie kontrolowano, czy nie mają wszy lub widocznych oznak chorób. Na granicy 

niemieckiej musieli przedstawić bilet na rejs oceaniczny tzw. ”shifkartę”, aby udowodnić, że tylko 

przejeżdżają przez Niemcy i udają się w dalszą drogę. Na stacji poddawano ich dezynfekcji łącznie 

z bagażem, jaki mieli ze sobą. Mimo niewygód i odczuwanego przez emigrantów upokorzenia, 

miało to swoje uzasadnienie, ponieważ Niemcy pamiętali sytuację z 1892 roku, kiedy w Hamburgu 

wybuchła epidemia cholery, zabijając 8 tys. osób. Winą za zarazę obarczono wtedy przybyszów z 

Rosji i Polski. Władze niemieckie zamknęły granicę, a przedsiębiorcy liczący na zyski z 

emigrantów zaczęli obawiać się o interesy. 

 

Budynek Linii żeglugowej Red Star Line w Antwerpii 

Kilka lat przed pierwszą wojną światową miasto Antwerpia zbudowało dużą halę dla służb 

celnych. Jednak wkrótce nowy budynek okazał się o wiele za mały, aby w ciągu zaledwie godziny 

przeprowadzić badania kontrolne setek migrantów. Później Linia Red Star wykorzystywała go do 

przechowywania bagażu, gdy w 1922 roku przedsiębiorstwo żeglugowe wystawiło największy                 

i najbardziej prestiżowy budynek, który posiadał pomieszczenia kąpielowe, a ubrania emigrantów 

można było dezynfekować. Bezpośrednio przed zaokrętowaniem pasażerowie trzeciej klasy byli 

zdezynfekowani, poddani różnego rodzaju badaniom lekarskim i kontroli dokumentów. Tutaj 

zadecydowano o ich losie. Nowy budynek został wzniesiony w czasie, gdy Stany Zjednoczone 

drastycznie zmniejszyły imigrację, a także w czasie bardziej rygorystycznej kontroli 

administracyjnej i medycznej. Stare budynki przewoźnika istnieją do dzisiaj i wciąż pachną 

emigracyjną historią. 

Po przejściu całej przedwyjazdowej procedury kontrolnej, w sobotę 30 sierpnia 1913 roku 

Stanisław z Alexandrą weszli na pokład parowca „Zeeland”, który niebawem miał wyruszyć                   

w kolejny rejs do Nowego Jorku.  
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S.S. „Zeeland” był liniowcem oceanicznym linii Red Star Line9. Został oddany do użytku                

w 1901 roku i był używany w transatlantyckim ruchu pasażerskim na trasie Antwerpia – Dover - 

Nowy Jork. Statek o długości 171,17 metra i szerokości 18,34 metra był wyposażony w dwa 

kominy, cztery maszty i dwie śruby. Dwa ośmiocylindrowe silniki parowe z poczwórnym 

rozprężaniem mogły wytwarzać 1627 koni mechanicznych i rozpędzić statek do 15 węzłów (27,8 

km / h).  Statek miał trzy pokłady, a pomieszczenia pasażerskie zaprojektowano dla 342 pasażerów 

w pierwszej, 194 w drugiej i 626 w trzeciej klasie. Bywało jednak, że na pokład zabierano dużo 

więcej pasażerów trzeciej klasy. Tak było np. w 1909 roku, gdy 20 czerwca statek płynąc w gęstej 

mgle rozpostartej nad cieśniną Dover zderzył się nocą z parowcem Hartlepool firmy Ropner 

Shipping Company. Na jego pokładzie znajdowało się wówczas aż 1525 pasażerów.    

W czasie I wojny światowej okręt ze zmienioną nazwą „Northland” służył jako 

transportowiec dla wojska. W 1930 roku nastąpił kres jego morskiej kariery i został przeznaczony 

na złom. 

Rok 1913 był rokiem obchodów 300 lat panowania w Rosji dynastii Romanowów.                                

Dla Rydzewskich natomiast był to ostatni rok życia w kraju pod rosyjskim zaborem. Rozpoczęli 

właśnie nowy etap swojego życia.   

Na liście pasażerskiej sporządzonej w porcie w Antwerpii, nazwiska ich umieszczono na arkuszu 

oznaczonym numerem 7 w kolejnych pozycjach nr. 28 i 29. Każdy arkusz listy zawierał 30 nazwisk 

i w takich „zestawach” pasażerowie oznaczeni numerem listy podchodzili do odprawy w centrum 

imigracyjnym na wyspie Ellis. Oprócz nazwisk pasażerów, każdy arkusz listy zawierał rubryki, w 

których zapisywano szereg innych informacji dotyczących pasażera, między innymi rysopisy, 

dzięki którym możemy wyobrazić sobie, jak wyglądali poszczególni pasażerowie.  

                                                           
9
 Red Star Line przewiózł 2,7 miliona pasażerów między 1873 a 1934 rokiem. Wśród słynnych pasażerów znaleźli się 

Albert Einstein, piosenkarz Irvin Berlin i Golda Meir, pierwsza kobieta premier Izraela. 
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30-letni Stanisław Rydzewski (w liście błędnie podano wiek 26 lat) był brunetem, średniego 

wzrostu – mierzył 5 stóp i 9 cali (175.26 cm). Jego żona 19-letnia Aleksandra, niższa od niego                  

o ponad siedem centymetrów miała 5 stóp i 6 cali (167.64 cm) wzrostu, blond włosy i niebieskie 

oczy. Oboje szczupli i młodzi, pasowali do siebie. Aleksandra zapewne była mocno przestraszona 

nową sytuacją i otoczeniem, ale polegała na doświadczeniu Stanisława, który już raz przebył drogę 

do Ameryki i powrotną do domu. Pod jego opieką czuła się pewniej i bezpieczniej.  

W formularzu listy odnotowano, że oboje potrafią pisać i czytać, ich zawody to robotnik 

rolny i gospodyni domowa, ostatnie miejsce zamieszkania „Czeszkow” (zniekształcona nazwa 

miasta Czyżew), najbliższa osoba pozostała w kraju, z którego przybyli: matka – Maria Rodzeski 

zamieszkała w miejscowości „Czeszkow” (Czyżew), gub. łomżyńska, podróż opłacili sami. Jedna             

z rubryk dotyczyła ilości posiadanych pieniędzy. Stanisław miał przy sobie 100 $ w gotówce, co                   

w owym czasie było dość dużą kwotą. 

 

Arkusz listy pasażerskiej statku SS „Zeeland”, na którym wpisano Stanisława i Alexandrę Rydzewskich. 

 

Wycinek pierwszej strony listy pasażerskiej. W górnej ramce dane Stanisława i Alexandry, w dolnych 

ramkach zniekształcone podczas indeksacji nazwisko „Rodzeshi” i nazwa miejscowości „Creszkaw”. 



12 
 

 

Wycinek drugiej strony listy pasażerskiej. W czerwonej ramce nazwa miejscowości, adres oraz nazwisko                 

i imię osoby, do której udawali się Stanisław i Alexandra Rydzewscy. 

Rydzewscy należeli do pasażerów III klasy i podróżowali w mało komfortowych warunkach, w 

tzw. pomieszczeniach „steerage”. Termin ten pierwotnie odnosił się do części statku pod pokładem, 

przez którą przechodziły urządzenie sterowe. Jednak z biegiem czasu zaczął odnosić się do części 

statku pasażerskiego znajdującego się pod pokładem, w której przebywali pasażerowie trzeciej 

klasy. 

Docelowo Stanisław i Alexandra udawali się do Aleksandra Rydzewskiego – brata 

Stanisława, mieszkającego w West Rutland w stanie Vermont. Po 10 dniach podróży, 9 września 

1913 roku statek dopłynął do Nowego Jorku. 

 

Zdjęcie pochodzi z reklamy linii oceanicznych Red Star Line 

Odprawa pasażerska na Ellis Island, którą prowadził inspektor imigracyjny J. Donovan, przebiegła 

pomyślnie i Rydzewscy uzyskali prawo wejścia na teren Stanów Zjednoczonych. Razem z innymi 

szczęśliwcami zostali przewiezieni promem na nabrzeże Manhattanu, a następnie na dworzec 

kolejowy Grand Central Station mieszczący się przy 42nd Street i Park Avenue. Nowy budynek 

dworca został oddano do użytku 2 lutego 1913 r. – pół roku przed ich przybyciem. Musiał 

wywierać na podróżnych duże wrażenie, ponieważ i dzisiaj przedstawia imponujący widok. 
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Południową fasadę gmachu, dla której inspiracji dostarczył paryski L'Arc de Triomphe10, stanowią 

trzy łuki wznoszące się na wysokość dziesięciu pięter i zwieńczone ważącą 1500 ton rzeźbą 

"Transportation". Została wykonana przez francuskiego rzeźbiarza Jules'a-Félixa Coutana, 

uważanego w owym czasie za jednego z najsłynniejszych przedstawicieli szkoły Beaux Arts. 

Pośrodku uskrzydlony Merkury – bóg prędkości, patron podróży i handlu. Za jego plecami do lotu 

podrywa się amerykański orzeł. Po prawej stronie Herkules – symbol siły, odwagi, fizycznej 

energii; po lewej Minerwa – bogini energii intelektualnej, patronka sztuki i rzemiosła, opiekunka 

miast. U ich stóp spoczywa zegar Tiffany'ego, pod nim zaś wykonana z brązu figura Corneliusa 

Vanderbilta.  

Nazwa dworca bezpośrednio nawiązywała do New York Central Railroad – istniejącej 

wówczas linii kolejowej funkcjonującej na terenie większości północno-wschodniej części Stanów 

Zjednoczonych.    

 

Południowa fasada gmachu dworca kolejowego Grand Central N.Y. Fot.: Tadeusz Trepanowski 2017 r. 

 

Wnętrze budynku dworca Grand Central Station N.Y. Fot.: Tadeusz Trepanowski 2014 r. 

Z tego wspaniałego nowojorskiego dworca kolejowego Rydzewscy wyruszyli w dalszą drogę.  

                                                           
10

 L'Arc de Triomphe - monumentalny pomnik w formie łuku triumfalnego stojący na placu Charles'a de Gaulle'a w 

Paryżu. 
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Welcome to West Rutland. 

 

 Historia miasta, które zostało założone w roku 1761 r., była ściśle związana z przemysłem 

wydobycia i obróbki marmuru. Pierwsze kamieniołomy w West Rutland otwarto w 1814 r., jednak 

nie rozwijały się należycie, dopóki William F. Barnes nie wdrożył innowacji technologicznych, 

które zrewolucjonizowały ten przemysł.  

W XIX wieku, do firm zajmujących się marmurem sprowadzono z Kanady i Europy wielu 

pracowników wyznania rzymskokatolickiego. Wnieśli oni bardzo istotny wkład w rozwój West 

Rutland a przede wszystkim w rozwój przemysłu marmurowego, który przekształcił małą 

zachodnią parafię Rutland w kwitnącą przemysłową i handlową społeczność.  

Gwałtowny rozwój wioski obsługującej kamieniołomy nastąpił w latach osiemdziesiątych 

XIX wieku. Właściciele firm, przedsiębiorcy i robotnicy w tętniącym życiem centrum handlowym 

zaczęli odnosić coraz większe sukcesy. Uruchomiono dwie linie kolejowe: „Delaware & Hudson”       

i „Clarendon & Pittsford”. Wszystko to zaczęło przyciągać emigrantów z różnych stron Europy.             

W 1890 r. nowo utworzone miasto liczyło 3680 mieszkańców, z czego około 2000 pracowało w 15 

kamieniołomach. Większość ludności była pochodzenia irlandzkiego. Wielu z nich przybyło do 

budowy kolei a potem pracowali w kamieniołomach. Było też wielu francuskojęzycznych 

Kanadyjczyków, którzy przybyli w latach sześćdziesiątych XIX wieku do pracy podczas strajku 

miejscowych robotników. Później do pracy w kamieniołomie Vermont Marble Company 

sprowadzono Szwedów. Początkowo w West Rutland pracowało 12 Polaków. Na początku lat 

dziewięćdziesiątych XIX wieku było tam już 15 polskich rodzin i 58 polskich samotnych 

mężczyzn. Między innymi w 1901 roku przybyły Aleksander Rydzewski brat Stanisława. 

Społeczność polska szybko się rozrastała i osiągnęła liczbę 400 osób.  

Podczas spisu powszechnego w 1920 r. w West Rutland mieszkało blisko 300 polskich 

rodzin i znacznie więcej samotnych mężczyzn wynajmujących mieszkania. W większości 

przypadków wynajmowali oni tylko miejsca do spania, a czasami w kilku całe mieszkanie. 

Większość samotnych mężczyzn i właścicieli polskich gospodarstw domowych pierwszego i 

drugiego pokolenia emigrantów pracowała jako robotnicy w kamieniołomach. Niektórzy 

znajdowali zatrudnienie również na kolei. Rodziny były zwykle duże. W wielu rodzinach było 
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pięcioro lub więcej dzieci. Większość z nich wyemigrowała z Polski w ciągu dekady bezpośrednio 

poprzedzającej wybuch I wojny światowej. Spis ludności West Rutland z 1920 r. dokumentuje 

również niewielką, lecz znaczącą populację polskich i rosyjskich Żydów, głównie rozmawiających 

w jidysz, ale również znających język polski i rosyjski. Byli to kupcy, piekarze, krawcy oraz 

handlarze rupieciami i czym się tylko dało. Był tam nawet jeden rabin, który najprawdopodobniej 

również mówił po polsku i prowadził interesy z polskimi sąsiadami. Poza wspomnianymi powyżej 

społecznościami szwedzkimi i żydowskimi, większość imigrantów z West Rutlandu była wyznania 

rzymskokatolickiego.  

Wielu z nich spędziło lata w niepewności, ciężko pracując, zanim stopniowo zbudowali 

nowe i lepsze życie. Niestety, było też wielu takich, którzy po kilku latach wrócili do domu z 

gorzkim rozczarowaniem. Ale dla niektórych amerykański sen stał się rzeczywistością. W okresie 

rozkwitu między 1880 a 1930 rokiem firma Vermont Marble Company stała się nie tylko 

największym producentem marmuru na świecie, ale także jedną z największych światowych firm. 

Zatrudniała ponad 5000 osób, miała biura w większości dużych miast w USA.   

W całych Stanach Zjednoczonych istnieją znaczące budynki i pomniki wykonane z 

marmuru Vermont. Wiele z nich znajduje się w Waszyngtonie. Należą do nich między innymi: 

Thomas Jefferson Memorial,11 US Supreme Court Building,12 Arlington Memorial Amphitheater,13 

Arlington National Cemetery14  

 

                                                           
11

 Waszyngtoński pomnik poświęcony trzeciemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Thomasowi Jeffersonowi, 

Budynek w stylu neoklasycystycznym zaprojektował John Russell Pope. Wzniósł go John McShain. 
12

 Budynek Sądu Najwyższego. 
13

 Odkryty amfiteatr, sala wystawowa i niesekciarska kaplica, zlokalizowane na Narodowym Cmentarzu w Arlington              

w hrabstwie Arlington w stanie Wirginia 
14

 - Grób Nieznanych Żołnierzy na Narodowym Cmentarzu w Arlington. 
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Vermont Marble Company 

Po osiedleniu się Rydzewskich w West Rutland, na świat zaczęły przychodzić ich dzieci. W 

sumie urodziło się ich dziesięcioro. Pierwszy skład rodziny zawiera arkuszu spisowym 

czternastego, powszechnego spisu ludności przeprowadzanego w Stanach Zjednoczonych w 1920 

roku.  

Dnia 5 stycznia tego roku, 27-letni Frederick Leo Burke – inspektor spisowy przeprowadzający 

spis w West Rutland odnotował w arkuszu spisowym informacje dotyczące rodziny Rydzewskich.                

Nie obyło się jednak bez popełnienia błędów. Inspektor najwyraźniej miał trudności z zapisem nie 

tylko obcobrzmiącego polskiego nazwiska, ale również wpisał błędne imię głowy rodziny „Rozeski 

Steve” zamiast Rydzewski Stanisław. Steve jest odpowiednikiem Stefana a nie Stanisława, ale dla 

inspektora najwyraźniej nie miało to znaczenia. Był to niestety nie pierwszy i nie ostatni błędny 

zapis, jeśli chodzi o członków rodziny Rydzewskich.   

W arkuszu spisowym odnotowano informację, że Rydzewski był właścicielem mieszkania 

(domu?) położonego przy 68 Causeway Street West Rutland, a rodzina jego składa się z 6 osób. 

Mieszkał z nimi również lokator, polski imigrant. 

 



17 
 

Wycinek arkusza spisowego z 1920 roku. W czerwonej ramce skad rodziny Stanisława Rydzewskiego. 

 

 

Wycinek z arkusza spisowego z 1920 r. 

Mimo występujących różnic w brzmieniu nazwiska, imienia oraz daty urodzenia głowy rodziny, 

przedstawiony w arkuszu zapis prawdopodobnie dotyczy rodziny Rydzewskich. Przemawia za tym 

wiele elementów wspólnych. Ponadto rejestr osób urodzonych w West Rutland nie zawiera innych 

osób, których data urodzenia pokrywałaby się z datami urodzenia dzieci Rydzewskich. Oto skład 

rodziny przedstawiony w arkuszu spisowym z 1920 r.: 

1. Rozeski Steve (powinno być Rydzewski Stanisław) lat 38. Z podanego wieku wynika, że 

urodził się ok. 1882 r. Stanisław natomiast urodził się w 1883 r., Można mieć wątpliwości, 

czy chodzi o tę samą osobę, ale „z praktyki” wiem, że czasem rozbieżności dat dochodzą do       

4 lat. 

2. Rozeski Alexia lat 23 (powinno być Rydzewski Alexandra lat 26). 

3. Rozeski Mary lat 6 (podany wiek pokrywa się z datą urodzenia córki Rydzewskich 

09.04.1914 r.) W rejestrze osób urodzonych w West Rutland nazwisko zapisano 

„Reegestaki Mary”. Jest to ewidentnie błędny zapis, ponieważ nie ma innej osoby o imieniu 

Mary, z taką datą urodzenia. 

 

4. Rozeski Anna lat 4 lata i 5 miesięcy, (ur.03.08.1915 r.) podany wiek pokrywa się z datą 

urodzenia Jennie – drugiej córki Rydzewskich. W rejestrze urodzonych brak jest innych 

osób z tą datą urodzenia. Zapis nazwiska „Rylzeski”. 
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5. Rozeski „Edmond” 2 lata i 1 m-c. (według daty urodzenia 12.07.1917, powinno być 2 lata            

5 miesięcy i 24 dni) . 

 

6. Rozeski Henry 1 rok 2 m-ce. (podany wiek w pokrywa się z datą urodzenia Henry’ego – 

14.11.1918 r. różnica wynosi zaledwie 8 dni.  

 

7. Lokator: Radzinski Pawell – lat 54. 

Podane powyżej pełne daty urodzenia członków rodziny Rydzewskich pochodzą z innych 

dokumentów źródłowych. Szczegółowe ich zestawienie i porównanie podanego wieku z datami 

urodzenia oraz danymi z następnych spisów ludności przeprowadzonych co 10 lat, w 1930 i 1940 

roku ma znaczenie w sytuacji, gdy rodzą się wątpliwości, czy zapisy dotyczą tej właśnie rodziny, 

czy w grę wchodzi inna rodzina z podobnym „zestawem” imion. 

Nie jest wykluczone, że nie tylko urzędnicy, ale i sami Rydzewscy mogli coś „namieszać” 

przy podawaniu danych podczas spisu. Zdarzało się bowiem, że dzieci były nazywane w domu 

innym imieniem niż to, które zostało zapisane w dokumentach. W 1927 roku w rodzinie Stanisława                     

i Alexandry urodziło się kolejne dziecko, któremu nadano imiona John Walter, jednak raczej nie 

może być mowy o jego „rozdwojeniu”, ponieważ w spisie z 1930 roku odnotowano zarówno 

Waltera jak i Jana i podawano ich różny wiek. 

Spis mieszkańców z 02.04.1930 roku przedstawia rodzinę Stanisława i Aleksandry w następującym 

składzie: 

 

Wycinek z arkusza spisowego z 1930 roku. W czerwonej ramce skład rodziny Rydzewskich 
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1. Stanley Rydzeski lat 47 (z podanego wieku wynika rok urodzenia 1883 – zgodny z aktem 

urodzenia).   

2. Alice Rydzeski lat 34 (z podanego wieku wynika rok urodzenia 1896, powinno być 1894). 

3. Mary Rydzeski lat 15 (Mary urodziła się 09.04.1914 r., i w dniu spisu miała 15 lat 11 

miesięcy i 24 dni. Do ukończenia 16 lat, brakowało jej zaledwie 6 dni. Urzędnik wykazał się 

skrupulatnością i w związku z tym, że lata były nieukończone podał wiek 15 lat.) 

4. Jennie Rydzeski lat 14. (Z innych dokumentów wynika, że urodziła się 03.08.1915 r.                    

i w dniu spisu miała 14 lat 7 m-cy 14 dni). Występuje tu jednak zagadkowa zmiana imienia. 

W rejestrze osób urodzonych z nazwiskiem zaczynającym się na literę „R” pod tą datą 

urodzin zapisana jest jako Anna Rydzeski. 

5. Edward Rydzeski lat 12 (podany wiek wskazuje na rok urodzenia 1918). 

6. Henry Rydzeski lat 11 (podany wiek wskazuje na rok urodzenia 1919). 

7. Walter Rydzeski lat 9 (podany wiek wskazuje na rok urodzenia 1921). 

8. Helen Rydzeski lat 5 (podany wiek wskazuje na rok urodzenia 1925). 

9. Joseph Rydzeski lat 4 lata 1 miesiąc. (podany wiek zgadza się prawie dokładnie z datą 

urodzenia 19.03.1926 r. – różnica wynosi 17 dni). 

10. John Rydzeski 3 lata i 4 miesiące (w tym przypadku podany wiek nie pokrywa się z datą 

urodzenia, wg której John miał 2 lata 10 m-cy 27 dni – ur.12.05.1927). 

11. Lokator: Alex Buzo lat 43. 

 

Spis mieszkańców z 1940 r. 

 



20 
 

 

Wycinek z arkusza spisu ludności z 1940 roku przedstawiający skład rodziny Rydzewskich 

Rydzewski Stanley – głowa rodziny lat 55  

Rydzewski Alice – żona lat 45  

Rydzewski Walter – syn lat 19 

Rydzewski John lat – syn 13 

Rydzewski Stanley – syn lat 8  

Lokator: Buza Alexander lat 58 

Oprócz pracy, która była podstawą egzystencji, w życiu imigrantów ważne były jeszcze dwa 

elementy – wiara i edukacja. Aby zaspokoić te potrzeby w latach pięćdziesiątych XIX wieku                   

w zachodniej części Rutland powstał Kościół rzymskokatolicki św. Brygidy. Zawierał salę szkolną 

dla katolickiej edukacji. Kiedy kościół został oficjalnie przekształcony w parafię w 1857 r., 

potrzebna była plebania, a łączne koszty utrzymania kościoła, zakupu probostwa i opłacenia księdza 

były takie, że parafianie nie mogli sobie pozwolić na dalsze prowadzenie szkoły. W momencie jej 

zamknięcia szkoła liczyła około 126 uczniów. Ich rodziny, które mieszkały w zachodniej części 

miasta w pobliżu kamieniołomów, wspólnie wystąpiły do miasta Rutland o ustanowienie 

rzymskokatolickiej szkoły okręgowej jako części systemu szkół publicznych. Był to dość radykalny 

pomysł zważywszy, że w połowie XIX wieku w większości szkoły były protestanckie. Dużą rolę    

w tym pomyśle odegrał ksiądz Picart, pastor kościoła św. Brygidy, który w imieniu swoich parafian 

wywarł nacisk na urzędników miejskich i wpływowych obywatel. Opierając się na wielkości i sile 

społeczności rzymskokatolickiej oraz przy wsparciu czołowego duchownego protestanckiego, 

miasto Rutland w 1865 r założyło i zbudowało nową publiczną szkołę przeznaczoną specjalnie dla 

dzieci rzymskokatolickich. Szkoła w rzeczywistości była bardziej podobna do innych „świeckich” 

szkół niż do prawdziwej szkoły parafialnej, ale przez dziesięciolecia służyła rodzinom katolickim 

West Rutland, które edukację świecką uzupełniały lekcjami religii w szkółce niedzielnej                        

w kościele.  

Polska społeczność West Rutland miała księdza mówiącego po polsku. Był nim Ojciec 

Valentine Michulka. W 1904 r został mianowany proboszczem polskiej parafii przez biskupa 

Burlingtona i natychmiast zaczął zbierać pieniądze oraz darowizny materialne na budowę kościoła. 

W West Rutland imigranci katoliccy w większości pracowali w kamieniołomach i nie posiadali 
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dużych zasobów finansowych. potrzebnych do wsparcia budowy kościoła katolickiego i 

prowadzenia własne szkoły parafialnej. Jednak wspólnymi siłami co na pewno było dla nich dużym 

obciążeniem dokonali tego. Do końca 1906 r. Kościół św. Stanisława Kostki został ukończony i 

poświęcony a od 1907 r. prowadzono w nim szkołę katolicką. 

Zajęcia były prowadzone w języku polskim. Przez 18 lat szkoła 

była prowadzana w piwnicy kościoła. W 1922 r., zakupiono 

jednorodzinny dom z połowy XIX wieku i przeniesiono tam 

pierwszoklasistów. Parafia zaczęła zbierać pieniądze na budowę 

nowej szkoły na parceli obok domu klasztornego. Każda z 300 

rodzin parafii zobowiązała się do wpłacenia 100 dolarów na ten 

cel. Udział w budowie szkoły mieli również Rydzewscy, których 

dziewiątka dzieci później pobierała tam nauki. Szkołę św. 

Stanisława Kostki wybudowano i poświęcono w 1924 roku a jako 

nauczycieli zatrudniono Siostry Felicjanki15, które przyjechały 

specjalnie w tym celu. Zamieszkały w domu zakupionym w 1922 

r. Na jednym z narożników nowego budynku szkolnego wmurowano pamiątkową tablicę, na której 

widnieje napis w języku polskim i angielskim: 

„Zbudowali polscy rodzice, aby Jezus Chrystus mógł być poznany przez dziatki nasze 1924”. 

 

Pamiątkowa tablica z napisem w jęz. polskim i angielskim upamiętniająca wybudowanie szkoły katolickiej            

w West Rutland 

Powstała więc mała polska enklawa parafialna przy Barnes Street, która obejmowała kościół                     

i szkołę św. Stanisława Kostki, oraz dom klasztorny i wspólny cmentarz rzymskokatolicki. Szkoła i 

dom klasztorny św. Stanisława Kostki przestał być użytkowany w 1979 r. Po części z powodu 

braku sióstr w zakonie, a po części z braku uczniów. Oba budynki zostały sprzedane. 

                                                           
15

 Zakon wywodzący się z Polski. 
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W 1936 roku Stanisław Rydzewski postanowił swój pobyt w USA sformalizować pod 

względem prawnym. Dnia 18 listopada złożył w sądzie okręgowym dokumenty wszczynające 

proces naturalizacji, czyli uzyskania obywatelstwa amerykańskiego.     

 

Pierwszy dokument to deklaracja intencji przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego 
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Petycja Stanisława Rydzewskiego o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego. 

Druga część petycji o przyznanie obywatelstwa zawierała oświadczenia świadków potwierdzone 

zaprzysiężeniem i ich podpisami, stwierdzające, że znają składającego petycję o naturalizację                    

i poręczają za jego morale.   

Świadkami w procesie naturalizacji Stanisława byli: Frank Gwardiak i Michael J. Duszkeitt. 
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Zaświadczenie potwierdzające legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych 

 

 

Tekst złożonej i podpisanej przez Stanisława Rydzewskiego przysięgi wierności Stanom Zjednoczonym 

Dnia 9 września 1941 roku Stanisław Rydzewski złożył przysięgę wierności Stanom Zjednoczonym 

i otrzymał certyfikat nr 5215104 nadający mu obywatelstwo amerykańskie. 
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Tego samego dnia Aleksandra Rydzewska złożyła w sądzie okręgowym swoje dokumenty o 

naturalizację. 

 

Petycja Aleksandry Rydzewskiej o przyznanie obywatelstwa 

 

Świadkami w procesie naturalizacji Alexandry byli: Catherine Lehr i Mary Brigge. 
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Zaświadczenie potwierdzające legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych 

 

Dnia 27 sierpnia 1943 roku Alexandra Rydzewska złożył przysięgę wierności Stanom 

Zjednoczonym i otrzymała certyfikat nr 5493493 nadający jej obywatelstwo amerykańskie. 
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Alexandra Rydzewska zmarła w West Rutland 1 lipca 1964 roku. Żyła 70 lat, w tym 51 przeżyła               

w Stanach Zjednoczonych. Przyczyną śmierci był zawał serca. 

 

 

Świadectwo zgonu Alexandry Rydzewskiej 

Pogrzeb Alexandry odbył się 2 lipca 1964 roku. Pochowana została na cmentarzu św. Stanisława 

Kostki w West Rutland. 
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Dwa lata po śmierci Alexandry, po dwudniowym pobycie w szpitalu w West Rutland, dnia                    

21 sierpnia 1966 roku zmarł Stanisław Rydzewski. Przyczyną śmierci, podobnie jak u Alexandry, 

był zawał serca spowodowany zablokowaniem przepływu krwi w tętnicy wieńcowej. 

 

Świadectwo zgonu Stanisława Rydzewskiego 

Stanisław Rydzewski pochowany został 23 sierpnia 1966 roku. Spoczął obok swojej żony 

Alexandry na cmentarzu św. Stanisława Kostki w Rutland. 
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Miejsce wiecznego spoczynku Alexandry i Stanisława Rydzewskich. 

 

Kilka dni przed zakończeniem pisania historii rodziny Rydzewskich pomyślałem, że może 

warto spróbować nawiązać kontakt z kimś z osób żyjących z rodziny Rydzewskich. Wybrałem 

panią Letitię Rydjeski, ponieważ instynktownie czułem, że to może być właściwa osoba. 

Dodatkową wskazówką było rzadkie imię Letitia, które nosiła żona Stanisława Alexandra, 

najmłodszego z synów Rydzewskich.   

Odnalazłem jej konto na twiterze i facebooku. Przeglądając konto facebookowe, natrafiłem na 

zdjęcie z dzieciństwa. Dziecięce rysy były charakterystyczne i przypominały mi twarze osób, które 

odnalazłem wcześniej podczas moich poszukiwań. Wykonałem zestawienie dostępnych mi zdjęć                
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i stwierdziłem, że wszystkie osoby należały do tej samej rodziny. Podobieństwo jest bowiem 

wyraźne. 

RODZINA RYDZEWSKICH vel RYDJESKICH 

 

 

Mimo że facebookowe konto pani Letiti nie zawierało informacji osobistych, wskazujących na 

związki rodzinne z opisywanymi przeze mnie osobami, postanowiłem zaryzykować. Poprzez 

komunikator Messenger wysłałem informację o sobie i o tym, czym się zajmuję oraz zapytanie, czy 

pani Letitia pochodzi z rodziny Rydzewskich. Odpowiedź otrzymałem dosłownie natychmiast. Pani 

Rydjeski napisała mi, że jest wnuczką Stanisława Rydzewskiego. Byłem zaskoczony, ale                     

i zmotywowany do dalszej pracy. Z informacji zamieszczonych w Internecie dowiedziałem się, że 

pani Rydjeski jest międzynarodowym specjalistą z zakresu ekonomii, ale również badaczem historii 

i pisarką. W trakcie wstępnej na razie korespondencji wymienionej między nami dowiedziałem się 

paru szczegółów o jej dziadku Stanisławie Rydzewskim. Pani Letitia m.in. napisała: 

(…) w początkowym okresie życia w USA dziadek pracował w kopalniach marmuru w West 

Rutland (tam były ogromne zasoby, i nadal coś tam wydobywają z kopalń). W późnych latach 

1930-tych, odszedł z kopalni po przejściach (strajkach? – mój przypis) robotniczych i po 

niebezpiecznej kontuzji nogi, z której urosła gangrena. Pamiętam dziadka pod koniec życia                   

z prymitywną sztuczną nogą. Musiał przejść amputację nogi, może w latach 1950-tych.                      
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Po kopalniach pracował w Howe Scale Company w Rutland, Vermont. Poszedł na przymusową 

emeryturę z powodu amputacji. Pamiętam go w ostatnich dniach jego życia. Miał sztuczną, 

pomalowana nogę, ale większość czasu siedział w wózku inwalidzkim. Jak napisałam powyżej, 

zmarł w końcu sierpnia 1966 i jest pochowany w West Rutland (…) 

  Jeszcze napiszę na samym końcu, że dziadek żył w USA od 1905 do 1912 roku (mniej więcej) i 

pracował jako drwal w północnej części stanu New York. Ale to innym razem opiszę. Najlepsze 

pozdrowienia, Letitia Rydjeski”. 

Otrzymałem od Pani Letity również zdjęcie jej dziadków, Aleksandry i Stanisława Rydzewskich               

z dwójką najmłodszych synów – Janem (stoi przed Alexandrą) i Stanisławem Alexandrem (stoi 

przed Stanisławem). Zdjęcie pochodzi z 1937 roku.  

 

 

Patrzyłem na ich kamienne twarze, na których wyraźny ślad pozostawiła rozpacz po stracie                   

10-letniego syna Józia zmarłego rok wcześniej. Ta śmierć musiała być strasznym przeżyciem dla 

całej rodziny, a szczególnie dla rodziców. Gdy w akcie zgon przeczytałem o przyczynie jego 

śmierci, myślałem, że zmarł podczas operacji, nic nie czując. Jednak rzeczywistość była bardziej 

brutalna niż przypuszczałem. W kolejnym mailu pani Letitia napisała mi, że Józio przez kilka dni 

dosłownie wył z bólu, umierając po nieudanej operacji wyrostka robaczkowego. Jego starszy brat 
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Edward siedział przy jego łóżku dzień i noc. Był przy nim do ostatnich chwil. Jak napisała Pani 

Letitia: 

(…) Babcia nigdy nie doszła do siebie potem… (…) Widzi Pan jej wyraz twarzy na zdjęciu, 

które wysłałam dzisiaj?  Zdjęcie z 1937 r., a babcia jeszcze przeżywa strasznie śmierć Józka 

z 1936. 

Nawiązany kontakt z panią Letitią Rydjeski pozwoli na uzupełnienie wiadomości o emigracyjnych 

losach rodziny Rydzewskich. Będą to cenne, bo wiarygodne informacje uzyskane od członka 

najbliższej rodziny. 

Tymczasem, kontynuując losy Stanisława i Aleksandry przedstawiam zebrany przeze mnie 

materiał dotyczący dzieci i wnuków małżonków Rydzewskich. 

       

Dzieci i wnuki Stanisława i Aleksandry Rydzewskich: 

 

1. Mary Helen Rydzewski (Breznick), córka 26-letniego Stanisława i 19-letniej 

Alexandry Krystofiak, małżonków Rydzewskich urodziła się 9 kwietnia 1914 r. w West 

Rutland, Vermont, USA.   

 

 

Wypis z aktu urodzenia Marii Rydzewskiej 

Dnia 6 maja 1933 roku Maria Rydzewska wyszła za mąż za Stanisława Franciszka Breśniaka 

(Brzeżniaka??)16 urodzonego w Polsce, syna polskich emigrantów. Matka Stanisława miała na imię 

                                                           
16

 Nazwisko Bresniak może mieć zniekształconą formę. Później nadano mu brzmienie Breznick. 
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Anna. Uroczystość odbyła się w polskim kościele św. Stanisława Kostki, a ślubu udzielił młodej 

parze wspomniany wcześniej polski ksiądz Valentine Michulka. 

 

Wypis z aktu ślubu Marii Rydzewskiej z Stanisławem Frankiem Bresniakiem 

Maria i Stanley mieszkali w West Rutland pod adresem 39 Marble Street. Maż Marii pracował jako 

formierz w firmie Howe Scale Company, która stała się znana na całym świecie dzięki 

innowacyjnym i dokładnym wagom do ważenia wszystkiego, od samolotów po noworodki.  Maria i 

Stanisław Breznick przeżyli ze sobą 54 lata aż do śmierci Stanisława, która nastąpiła 18 kwietnia 

1987 roku. Przyczyną zgonu był zawał mięśnia sercowego powszechnie znany jako zawał serca 

(myocardial infarction). Stanley Frank Bresniak alias Breznick żył 74 lata.  

 

Świadectwo zgonu Stanley'a Breznick'a 
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Pogrzeb Stanley’a Breznick’a odbył się dnia 21 kwietnia 1987 roku. Pochowany został na 

cmentarzu św. Stanisława w West Rutland, Vermont.  

Półtora roku później, dnia 14 października 1988 na udar mózgu (cerebrovascular accident) 

zmarła Mary Rydzewski (Breznick), Żyła 74 lata.  

 

Świadectwo zgonu Mary Breznick (Rydzewskiej) 

 

Zezwolenie na pochówek Mary Breznick 
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Grób Mary Breznick (Rydzewskiej). Spoczywają tam również: mąż Stanley (1912-1987) i syn Stanley 

(1933-1974) 
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Dzieci Mary i Stanley’a Breznick: 

1) Mary Alice Breznick (Hevley) ur. 1950 r. w West Rutland.17 W 1977 roku zawarła 

religijny związek małżeński. Mężem jej został David Joseph Hevley18. Ślubu udzielił                  

ks. Anthony Jurgielewicz. W 2003 roku zawarla drugi związek małżeński19. Mężem jej jest 

Walter Herman Ford. 

2) Stanley Breznick (1933-1974). Brak innych danych 

 

2. Jennie Rydjeski Dalej – druga córka Stanisława i Alexandry Rydzewskich urodziła się 

dnia 3 sierpnia 1915 r. w West Rutland, Vermont, USA. 

 

Akt urodzenia Anny (Jennie) Rydzewski, z błędnie zapisanymi danymi osobowymi 

W akcie urodzenia imię i nazwisko ojca zapisano: Stephen Rydzeski, natomiast matki, 

Alexander „Rytzaski”. W rejestrze urodzonych miasta West Rutland (księga nr 14 str.77) Jennie 

została zapisana jako „Anna Rylzeski”, urodzona 3 sierpnia 1915 r. Pięć lat później podczas 

czternastego spisu powszechnego, w arkuszu spisowym również wpisano imię Anna, natomiast 

                                                           
17

 Kopia aktu urodzenia w posiadaniu autora opracowania.  
18

 Kopia aktu małżeństwa w posiadaniu autora opracowania. 
19

 J.w. 
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10 lat później podczas piętnastego powszechnego spisu, Anna została zapisana jako Jennie i to 

imię pozostało przy niej aż do jej śmierci. 

 

Zapis imienia w rejestrze urodzonych w West Rutland 

Małżeństwo 

20 listopada 1935 roku 20-letnia Anna (Jennie) Rydzewski zawarła związek małżeński z 30-letnim 

George Daly, synem Williama i Mary z domu Kenney. Ślubu udzielił polski ksiądz Valentine 

Michulka. 

 

 

Akt zawarcia małżeństwa pomiędzy Jennie Josephine Rydzewski a George Daley 
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W akcie małżeństwa nieoczekiwanie pojawia się drugie nie występujące wcześniej imię. Nazwisko 

panny młodej zapisano: Jennie Josephine Rydzewski, córka Stanley’a Rydzewskiego i Alice 

Blazy. Nazwisko rodowe Jennie zapisano poprawnie. Nie wiadomo natomiast, dlaczego nazwisko 

panieńskie matki podano „Blazy” zamiast Krysztofiak. 

 

Wyciąg z aktu małżeństwa George Daley z Jennie Josephine Rydzewski. Osoba wykonująca 

indeksację nazwisko młodej zapisała: Rydjewski. 

 

Wycinek z rejestru zawartych małżeństw. W ramce zapis dotyczący Jennie Rydzewski. 

Jennie Rydzewski (Rydjewski) Daley zmarła 30 kwietnia 1979 roku w miejscowości Poultney
20

, 

hrabstwo Rutland w stanie Vermont, USA. Przeżyła 63 lata 8 miesięcy i 27 dni. Niespełna pięć                 

i pół roku później 8 września 1984 roku zmarł jej mąż George Daley. Żył 79 lat. 

 

                                                           
20

 Poultney to miasto w hrabstwie Rutland w południowo-zachodniej części stanu Vermont w USA w którym urodziła 

się Mary Daley (Kenney), teściowa Jennie.  



39 
 

 

 

 

 

 

Nagrobek Jennie Rydzewski i jej męża George Daley'a 
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3. Edward Francis Rydjeski  (Rydzewski) 

syn 30-letniego Stanisława i 23-letniej Alexandry (Krystosiak) 

małżonków Rydzewskich, urodził się 12 lipca 1917 r. w West 

Rutland, Vermont, USA. W odnalezionych dokumentach 

nazwisko zapisane został jako „Rydjeski”. Nie wiadomo, czy 

nastąpiło to na skutek urzędowej zmiany, czy wystąpił błąd 

pisarski utrwalony później w innych dokumentach. 

 

 

 

Wypis z aktu urodzenia Edwarda Francisa Rydjeskiego (Rydzewskiego) str.1 

 

Wypis z aktu urodzenia Edwarda Francisa "Rydjeskiego” Rydzewskiego str. 2 

Przedstawiony dokument wystawiony 21 lutego 1942 roku zawiera naniesione korekty (dopiski                

i skreślenia) wzbudzające wątpliwości, kogo właściwie miał dotyczyć. Osoba widząca tylko ten 

dokument mogłaby sądzić, że dotyczy on Edwarda Francisa Rydjeskiego (bo tak chyba pierwotnie 

zapisano), a poprawka może dotyczyła nazwiska ojca zapisanego pierwotnie prawidłowo 
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Rydzewski, a później poprawiono na Rydjewski. W przedstawionym wypisie podano błędnie imię 

ojca: Stephen. Powinno być Stanisław. Zastanawiające jest, dlaczego pojawiła się (przekreślona 

później) poprawka imienia osoby, której dotyczył wypis. Wpisano, a później skreślono Edmund 

Rydzeski. Wszystko wskazuje na to, że Edmundowi zamieniono imię, przy którym już pozostał do 

końca życia. Przemawia za tym zapis w arkuszu spisu ludności z 1920 roku, gdzie jako trzecie 

dziecko Rydzewskich zapisano: „Rozeski Edmond” 2 lata i 1 m-c. Podany wiek wskazuje, że był 

urodzony w 1917 roku.   

 

Po lewej odpis aktu urodzenia wystawiony na nazwisko Edward Francis Rydjeski, po prawej odpis z 

nazwiskiem: Edmund Rydzeski. W obu aktach podana jest ta sama data urodzenia oraz nazwiska i imiona 

rodziców. 

Na pierwszy rzut oka można by stwierdzić, że byli to bliźniacy i nie ma o czym dyskutować. 

Wszystko byłoby proste, gdyby nie fakt, że istnieje odpis aktu urodzenia Edwarda Rydzeskiego 

potwierdzający, że urodził się on 4 lata później, czyli 7 kwietnia 1921 roku. Data pokrywa się z datą 

urodzenia Waltera – kolejnego syna Rydzewskich. 

Moje przypuszczenia potwierdza rejestr urodzonych w West Rutland, w którym 

odnotowano, że w księdze nr 15, na str. 86 znajduje się akt urodzenia EDMUNDA 

RYDZESKIEGO urodzonego 12 lipca 1917 roku. Według tych dokumentów Edmund urodził się w 

1917 a Edward w 1921r. Dlaczego więc później w odpisie z 1917 roku imię Edmund przekreślono i 

wpisano Edward. Kolejne pytanie: skąd się wzięło podwójne imię Edward Francis? 

 

Wycinek z rejestru urodzonych w West Rutland. Pierwszy zapis imienia Edmund - urodzony 12 lipca 1917 

r., później przekreślony i poprawiony na Edward. 
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Dodatkowo odnalazłem wypis z aktu urodzenia Edmunda Rydzeskiego syna Alexandry Krystosiak 

i Stephena Rydzeskiego, (ewidentny błąd w zapisie imienia) z datą urodzenia 12 lipca 1917 roku.  

Należy więc domniemywać, że Edward pierwotnie był Edmundem. Istnieje kolejny wypis z aktu 

urodzenia wystawiony na nazwisko Edward Rejeski urodzony 7 kwietnia 1921 roku, syn 

Stanislaus’a Rejeskiego i Alexii „Krestosiek” (powinno być Krysztofiak). Dodatkowo, fakt 

narodzin Edwarda odnotowany jest w rejestrze osób urodzonych w 1921 roku. W rejestrze tym 

natomiast brak jest wpisu dotyczącego Waltera.   

 

Wycinek z rejestru urodzonych w West Rutland. Rejeski Edward urodzony 7 April 1921. Księga 17 str. 27. 

Ktoś „kombinował” przy imionach Edward – Edmund. Najprawdopodobniej spowodowane to było 

tym, że amerykańscy urzędnicy nie bardzo radzili sobie z polskimi nazwiskami i imionami. 

Wyraźnie widać tu również brak doświadczenia i sumienności w pracy urzędniczej osób 

zajmujących się ewidencją ludności i prowadzeniem akt stanu cywilnego. Skreślenia i poprawki nie 

są opatrzone datami, podpisami osób dokonujących korekt, a co najważniejsze brak jest odniesienia 

do informacji, na jakiej podstawie dokonano tych korekt! 

Gdyby nie powtarzające się modyfikowane wprawdzie nazwisko panieńskie matki dziecka. 

można by pomyśleć, że są to zupełnie różne osoby i różne rodziny.  Tym bardziej, że za każdym 

razem imię ojca też ulega zmianie. Kolejną zagadkę stanowi wypis z aktu urodzenia Edwarda 

Rejeskiego – syna Rydzewskich. W wypisie podano, że urodził się 7 kwietnia 1921 roku, czyli tego 

samego dnia co Walter – kolejny syn Rydzewskich. Znowu może pojawić się pytanie, czy byli to 

bliźniacy? Czy pomyłka w zapisie imion? Wygląda na to, że raczej to drugie.  

 

Wypis z aktu urodzenia Edmunda Rydzeskiego urodzonego 12 lipca 1917 roku 
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Wróćmy jednak do syna Rydzewskich, urodzonego 12 lipca 1917 roku, przyjmując (bo tak wynika  

z dalszych dokumentów), że był to Edward Francis. Opuścił on rodzinny dom w West Rutland w 

stanie Vermont i osiadł w Kalifornii, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Mieszkał w 

Santa Monica (hrabstwo Los Angeles) pod adresem: 902 – 15th Street. Być może jego obecność w 

tym miejscu miała związek ze służbą w marynarce wojennej, a później była wynikiem poznania 

kobiety, która została jego żoną.  

15 października 1952 roku 35-letni kawaler Edward Francis Rydjeski, syn Stanley’a i Alice 

„Kryztosiak” (powinno być Krysztofiak) zawarł związek małżeński z 24-letnią panną Glorią 

Charmaine Train, córką Neil’a B. Train i Bess Campbells urodzoną w Illinois, zamieszkałą pod 

adresem 1123 Steinhart Lane Redondo Beach, hrabstwo Los Angeles. 

 

Mikrofilm certyfikatu małżeństwa zawartego pomiędzy Edwardem Francisem Rydjeskim a Glorią Train 

 

Przed zawarciem małżeństwa Gloria i Edward złożyli następujące oświadczenie: 

Jesteśmy panną młodą i panem młodym o imionach wymienionych w certyfikacie. Każde z nas 

za siebie stwierdza, że powyższe informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, 

że nie są nam znane żadne prawne zastrzeżenia co do zawarcia związku małżeńskiego, ani do 

wydania zezwolenia na jego udzielenie, i niniejszym ubiegamy się o pozwolenie na zawarcie 

małżeństwa. 

 

Podpisy zaślubionych. Po lewej: Gloria Charmaine Train, po prawej: Edward Francis Rydjeski 

Stwierdzenie faktu zawarcia małżeństwa: 
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Niniejszym zaświadczam, że wyżej wymieniona panna młoda i pan młody zostali przeze mnie 

związani małżeństwem zgodnie z prawem stanu Kalifornia w dniu 22 października 1952 r.                      

w kościele św. Agaty w  Los Angeles. 

Podpisał: ks. katolicki Russell Rasl. 

Małżeństwo to jednak nie przetrwało. Edward i Gloria rozwiedli się. Trzydziestoletnia Gloria, dnia 

24 czerwca 1960 roku, w Los Angeles wyszła ponownie za mąż za pięć lat młodszego Thomas’a 

Davies’a. Edward dopiero po 11 latach, dnia 7 października 1971 roku, w miejscowości Monterey, 

California, zawarł drugi związek małżeński z 41-letnią Carole Ellen Stewart, urodzoną                             

30 listopada1929 r. 21 

 

 

Przed śmiercią Edward Francis Rydjeski mieszkał w San Diego, California. Zmarł 29 grudnia 2012 

r. przeżywszy 95 lat. Informację o śmierci Edwarda Francisa Rydjeskiego publikowano                           

w „Pomerado News” w dniach od 9 stycznia do 8 lutego 2013. 011013_RB „News Journal”.  

                                                           
21

 California Marriage Index, 1960-1985 
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Published on Jan 9, 2013 011013_RB News Journal newspaper issue.  

Edward Rydjeski pochowany został na Fort Rosecrans National Cemetery San Diego, California.  

 

Inskrypcja zamieszczona na tablicy nagrobnej SF2 USN informuje, że w czasie II wojny światowej 

Edward F. Rydjeski służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych w stopniu SF 2 

(Shipfitter 2nd Class Petty Officer) – polski odpowiednik sierżanta22. 

 

 Jego wnuczek James Adam Rydjeski – syn Randall’a23 i Melissy, jest oficerem 

lotnictwa, członkiem 2 eskadry Stanów Zjednoczonych. Ukończył trudny 

ekspedycyjny kurs przetrwania i uników oraz program spadochronowy. W 2005 

roku rozpoczął studia na Akademii Sil Powietrznych Stanów Zjednoczonych w 

Kolorado. W lutym 2017 będąc student drugiego roku Sił Powietrznych USA w 

                                                           
22

 https://www.cem.va.gov/CEM/docs/abbreviations/Ranks_Navy.pdf 
23

 Randall Rydjeski jest synem Edwarda Francisa i Glorii Charmaine Train.-(pierwsze małżeństwo). 

https://www.cem.va.gov/CEM/docs/abbreviations/Ranks_Navy.pdf


46 
 

Kolorado, został mianowany członkiem drużyny Collegiate Water Polo Coaches (ACWPC), 

zdobywając najwyższe uznanie. Jest 24 akademickim All-American w historii piłki wodnej 

Falcon
24

. 

 

  

4. Henry Frank Rydjeski syn Stanisława i Alexandry (z domu Krysztofiak), małżonków 

Rydzewskich urodził się 14 listopada 1918 roku w West Rutland stan Vermont, USA. 

 

Wypis z aktu urodzenia Henry'ego Rejesky’ego. Rejesky to kolejna modyfikacja nazwiska Rydzewski. 

Wypis z pozoru wygląda jakby dotyczył innej osoby, ponieważ zawiera inne nazwisko panieńskie 

matki (Alexia Blozie) i inne imię ojca (Steve),  jednak w rejestrze osób urodzonych i zmarłych                

w West Rutland w 1918 roku nie ma innych osób o imieniu Henry. Elementem identyfikującym 

                                                           
24

 https://goairforcefalcons.com/news/2017/2/8/James_Rydjeski_named_Water_Polo_Academic_All_American 

 

https://goairforcefalcons.com/news/2017/2/8/James_Rydjeski_named_Water_Polo_Academic_All_American
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mimo różnej pisowni nazwiska jest więc data urodzenia, która jest tożsama z datą podaną w akcie 

małżeństwa Henry’ego.25  

 

Wycinek z rejestru urodzonych i zmarłych w West Rutland. 

Dnia 7 czerwca 1940 roku w mieście Hanover (stan New Hampshire położony nad Atlantykiem              

w regionie Nowej Anglii w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych), 22-letni Henry 

Frank Rydjeski zawarł związek małżeński. Jego wybranką została 20-letnia stenografistka Rita 

Bernadine Sanborn, urodzona 20 maja 1920 r. w mieście Wilder, Vermont, córka 44-letniego, 

nieżyjącego już pracownika sklepu Joseph’a A. Sanborn’a urodzonego w Derby Line, Vermont                   

i 51-letniej kanadyjskiej imigrantki Laury A. Greene urodzonej w Rowdon, Quebec, Canada.  

                                                           
25

Bez wglądu w oryginalny zapis dokumentu znajdujący się w księdze urodzonych (księga nr 15 str. 241) trudno 

stwierdzić czy występują różnice pomiędzy danymi zawartymi w akcie urodzenia a akcie ślubu. Według mnie zarówno 

wypis z aktu urodzenia jak i rejestr urodzonych zawierają błędy w pisowni nazwisk.  
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Akt zamiaru zawarcia małżeństwa, a poniżej właściwy dokument – Certificate of Marriage (świadectwo 

małżeństwa) 

W akcie małżeństwa Henry’ego i Rity, miejsce urodzenia ojca Henry’ego, Stanisława 

Rydzewskiego, amerykański urzędnik zapisał: „Pozedziek”, Poland, zamiast Przeździeck. Miejsce 

urodzenia matki: „Gostkova” zamiast Gostkowo, a nazwisko panieńskie zapisane zostało: „Alice 

Koystosiak” zamiast Aleksandra Krysztofiak alias Krystosiak.  Obrazuje to, jakim problemem było 

dla angielskojęzycznych urzędników zmierzenie się z polskimi nazwami miejscowości, nazwiskami 

i imionami. Jednocześnie pokazuje rażący brak urzędniczej sumienności i dbałości o prawidłowe 

zapisywanie obcojęzycznych nazw. W przyszłości na pewno przysparzało to dużo problemów 

osobom, których te zapisy dotyczyły, a z kolei dla osób zajmujących się genealogią, późniejsza 

analiza tych dokumentów sporządzonych z błędami pisarskimi stanowi również nie lada problem. 

Henry Rydjeski przez ponad trzydzieści pięć lat pracował jako mechanik w Fellows Gear 

Shaper Company26 w Springfield w stanie Vermont.   

                                                           
26

 Firma Fellows Gear Shaper Company w Springfield w stanie Vermont, której założycielem był Edwin R Fellows 

amerykański wynalazca i przedsiębiorca była jedną z wiodących firm produkujących maszyny do obróbki kół zębatych 

i miała istotny wkład w masową produkcję skutecznych i niezawodnych przekładni zębatych dla powstającego 

przemysłu motoryzacyjnego. Do zakończenia II wojny światowej maszyny Fellows Gear Shaper Company znajdowały 
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Zmarł w Springfield, Vermont na nagły atak serca, dnia 19 kwietnia 1977 roku. Żył 59 lat.    

 

Świadectwo zgonu Henry'ego F. Rydjeski’ego 

Pozostawił 57-letnią żonę Ritę, pięcioro dzieci i dwoje wnuków. Henry pochowany został na St. 

Mary's Cemetery w Springfield, Windsor County, Vermont, USA. 

                                                                                                                                                                                   
się w fabrykach zbrojeniowych, produkujących elementy przekładniowe do silników lotniczych, czołgów, przyrządów, 

kamer, bezpieczników i innych materiałów wojennych. 

 



50 
 

 

Owdowiała żona Henry’ego, Rita Rydjeski przeżyła Henry’ego o 24 lata. Prze śmiercią mieszkała 

w Springfield pod adresem 111 Carley Road. Zmarła w miejscowym szpitalu 20 grudnia 2001 

roku27.  

 

Dzieci Henry’ego i Rity Rydjeskich: 

Susan Laura Rydjeski (Currier), urodziła się w 1942 r. w Hanover New Hampshire. 

Ukończyła studia pielęgniarskie. 3 października 1964 roku w Springfield, Vermont, wstąpiła w 

związek małżeński z 21-letnim Gerardem Andre Curmier’em.28 Mieszka prawdopodobnie                       

w Jackson w Missisipi. 

                                                           
27

 Kopia świadectwa zgonu w posiadaniu autora opracowania. 
28

 Kopia świadectwa małżeństwa w posiadaniu autora opracowania. 
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Denis Rydjeski – syn Henry’ego i Rity urodził się 8 maja 1944 roku w Springfield, Vermont. 

Studiował matematykę i biologię, uzyskując stopnie naukowe na Purdue University, Columbia 

University i CalTech.  

Jego żona Elizabeth Eldredge uzyskał stopnie naukowe z historii sztuki w Wellesley College 

i na Uniwersytecie Londyńskim.  

Oboje uczą w Dartmouth College w mieście Hanower, 

w stanie New Hampshire. Wspierają inicjatywy 

Population Connection, mające na celu ochronę 

planety, obronę praw kobiet i zapewnienie 

sprawiedliwości społecznej. Przez kilka lat mieszkali          

i podróżowali po obu Amerykach, Europie i Afryce. 

Nasze oczy otworzyły się najpierw na problemy 

ludnościowe w Ameryce Łacińskiej, a następnie 

rozszerzyły się w Afryce – powiedział Rydjeski, 

odnosząc się do pięciu lat pracy w ONZ nad łagodzeniem głodu w Afryce29.  

Później Denis i Elizabeth zajmowali kierownicze stanowiska w największych firmach 

informatycznych w Kalifornii i po przejściu na emeryturę, przeprowadzili się do Vermont i osiedlili 

w Springfield, rodzinnej miejscowości Denisa. Mieszka tam również rodzeństwo jego rodzeństwo.  

Częściowo wycofali się z pracy i nauczają w niepełnym wymiarze godzin.  Oboje są zapalonymi 

biegaczami i wędrowcami. Jako część zespołu Population Connection poświęcają swoją ogromną 

energię i pasję, aby poprawić życie kobiet i rodzin – oraz chronić zasoby ziemi. 

Według danych z 2013 r. Denis Rydjeski, był koordynatorem ds. Ochrony Środowiska 

Republikanów stanu Vermont,  

 

Na zestawionych przeze mnie fotografiach podobieństwo wnuka do dziadka jest niezaprzeczalne. Stanisław 

Rydzewski – dziadek po lewej, Denis Rydjeski – wnuczek, po prawej. 

                                                           
29

 http://zpg.convio.net/site/PageNavigator/AFBlogArticle27.html 

 

Denis Rydjeski i jego żona Elizabeth Eldredge. 

http://zpg.convio.net/site/PageNavigator/AFBlogArticle27.html
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Joseph Rydjeski – mieszka w Springfield, Vermont lub w Northfield, New Hampshire. Brak 

szczegółowych danych. 

Alice Rydjeski – brak szczegółowych danych. 

Anne Elizabeth Rydjeski urodziła się w Springfield w 1963 roku.30 W 1989 roku w Winston –

Salem, North Corolina wstąpiła w związek małżeński. Mężem jej został Anthony James Butli 

urodzony w 1952 roku w Northampton, England.31 

 

5. Władysław Rydzewski alias Walter John Rejeski (Rydjewski), – syn 

Stanisława i Alexandry (z domu Krysztofiak), małżonków 

Rydzewskich, urodził się dnia 7 kwietnia 1921 r. w West Rutland, 

Vermont, USA. 

 

 

 

Zanim przestawię dalszy ciąg informacji dotyczących Waltera Johna Rejeskiego 

(Rydzewskiego) pozwolę sobie na małą dygresję. 

Podczas wyszukiwania informacji o rodzinie Rydzewskich zagadkę dla mnie stanowił Walter - 

syn Rydzewskich, który odnotowany był w arkuszu spisowym w 1930 i 1940 roku. Rydzewscy 

wyszczególniali go również w składzie rodziny przedstawionej w dokumentach naturalizacyjnych, 

ale dalej ślad się urywał. Dziwne było, że nie potrafiłem odnaleźć późniejszych jego śladów. 

Odnalazłem wprawdzie Waltera Rydjeskiego, ale był on urodzony w 1917 roku i był synem 

Aleksandra (brata Stanisława) i Josephiny z domy Sawicka. Zastanawiałem się nawet, czy nie mógł 

być mylony z John’em Walterem urodzonym w 1927 roku. Po wielu żmudnych poszukiwaniach, 

gdy już straciłem nadzieję i powiedziałem sobie, że się poddaję, nieoczekiwanie odnalazłem 

Waltera Rydzewskiego pod zmienionym nazwiskiem Rejewski. Dodatkowo okazało się, że 

posiadał on dwa imiona Walter John, czyli odwrotnie jak jego brat John Walter. Takie zestawienie 

imion na początku mogło być bardzo mylące i skłaniające do wyciągnięcia błędnych wniosków. 

Uzyskanie informacji o Walterze zajęło mi mnóstwo czasu, ale przyniosło efekt i potwierdziło 

moją teorię, że w genealogii nie można się poddawać i że zawsze jest co robić. Nigdy bowiem nie 

wiadomo, gdzie, kiedy i w jaki sposób odnajdziemy coś interesującego. Cierpliwość, upór, 

umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków – to cechy 

niezbędne u każdego, kto chciałby poważnie zająć się genealogią. Tzw. słomiany zapał nie 

gwarantuje sukcesu. Podczas poszukiwań często dysponuje się zaledwie skrawkiem informacji, 

                                                           
30

 Kopia świadectwa urodzenia w posiadaniu autora opracowania. 
31

 J.w. 
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które są jedynie punktem wyjścia. Później natrafia się na kolejne skrawki i z tych drobnych, 

porozrzucanych „puzelków” trzeba ułożyć obraz, który przedstawi fragment, a czasem całkiem 

sporą część czyjegoś życia. Fascynujące, lecz i niezwykle pracochłonne zajęcie. Tak właśnie było w 

przypadku Waltera Rydzewskiego. Aby odnaleźć o nim informacje, trzeba było czasu i co tu dużo 

mówić, sporej dozy determinacji. 

Dopiero później dowiedziałem się, że żona Waltera Winnie, amerykanka francuskiego 

pochodzenia, zmieniła nazwisko z Rydzewski na bardziej amerykańskie: Rydjeski, a potem na 

Rejeski. Od tej pory Walter oficjalnie nazywał się, Walter Rejeski. 

Walter John Rejewski kształcił się w szkołach West Rutland w stanie Vermont. W wieku 20 lat 

ożenił się   z 19-letnią Winifred Shappy, panną mieszkającą również w West Rutland. Ślub odbył 

się dnia 27 kwietnia 1941 w Rutland, Vermont. Narzeczeni złożyli pisemne oświadczenia, że nie 

występują żadne przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego. 

 

 

Dokumenty potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego 
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Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Walterem John'em Rejeskim a Winifred Beatrice Shappy 

Walter pracował w General Electric Company w Rutland jako planista. Był również trenerem 

mistrzowskiej drużyny narciarskiej II ligi Norwich University. W uniwersyteckiej gazecie 

zamieszczono informację o sukcesach odnoszonych przez prowadzoną przez niego drużynę 

narciarską. Pisała o tym m.in. w 1970 roku uniwersytecka gazeta „Norwich University Record”.32  

 

Na narciarskich stokach kapitan Walt Rejeski 

z Rutland, Vermont poprowadził narciarzy 

kadetów na mistrzostwa Wschodniego 

Międzyuczelnianego Związku Narciarskiego 

II ligi, a kadeci zajmowali pierwsze miejsce 

na każdych zawodach II ligi, na które się 

zakwalifikowali.   

 

 

 

                                                           
32

 Norwich University Record, VOL. 63, Lato 1970, NR. 1 str. 20. Wydawca: George R. Turner. 

Norwich University Record jest publikowany w Northfield w Vermont przez Norwich University.   

 

Wycinek notatki prasowej informujący o sukcesach Walta 

     Rejeskiego. 
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Po 38 latach pracy Walter przeszedł na emeryturę. Ze swoją żoną Winni żyli w szczęśliwym 

związku trwającym 50 lat, aż do jej śmierci w 1992 roku. Winni odeszła, mając 71 lat. 

 

Po śmierci żony Walter żył jeszcze ćwierć wieku. Wiodąc spokojne życie emeryta, zajmował się 

głównie czytaniem i polowaniami. Był również zapalonym wędkarzem. Walter posiadał 

odznaczenia wojskowe przyznane przez American Legion Post 31 Color Guard33. Doczekał 

pięknego wieku 96 lat.  Zmarł we wtorek 25 lipca 2017 r. w rezydencji w Otter Creek w 

Middlebury34.  

Msza pogrzebowa w intencji Waltera J. Rejeskiego z Rutland Town, została odprawiona                         

w poniedziałek 31 lipca o godz. 10:00 w kościele Niepokalanego Serca Maryi. Mszę celebrował ks. 

Bernard Bourgeois. Na organach zagrał John Riddle a oprawę wokalną zapewniła Lori Routhier. 

Pogrzeb odbył się na cmentarzu Evergreen 465 West Street, Rutland, Rutland County, Vermont, 

05701 USA Flagę narodową Stanów Zjednoczonych prezentował Dick White. Po pogrzebie w 

Rutland Country Club odbyło się przyjęcie dla uczestników uroczystości pogrzebowej. 

Przygotowaniem całej uroczystości zajęła się firma pogrzebowa Clifford Funeral Home.35    

Na cmentarzu Evergreen, na którym spoczął Walter pochowany jest również jego brat John Walter 

Rydjeski i jego żona Alice Hilda Boutwell Rydjeski. 

                                                           
33

 Legion Amerykański został zarejestrowany przez Kongres w 1919 roku jako patriotyczna organizacja weteranów. 

Koncentrując się na służbie weteranom, żołnierzom i społecznościom, Legion przekształcił się z grupy zmęczonych 

wojną weteranów I wojny światowej w jedną z najbardziej wpływowych grup non-profit w Stanach Zjednoczonych. 

Liczba członków szybko wzrosła do ponad 1 miliona, a w całym kraju pojawiły się lokalne posterunki. Obecnie liczba 

członków wynosi prawie 2 miliony w ponad 13 000 postów na całym świecie. Stanowiska są podzielone na 55 

departamentów: po jednym dla 50 stanów, a także Dystryktu Kolumbii, Portoryko, Francji, Meksyku i Filipin. Przez 

lata Legion wpłynął na znaczące zmiany społeczne w Ameryce, zdobył setki korzyści dla weteranów i wyprodukował 

wiele ważnych programów dla dzieci i młodzieży. 
34

 Middlebury – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, w hrabstwie Addison. 
35

 Informacje pochodzą z nekrologów opublikowanych w Rutland Herald od 26 lipca do 2 sierpnia 2017 r.) 

 



56 
 

Informację dotyczące uroczystości pogrzebowych opublikowano w Rutland Herald 2 sierpnia 2017 

r. W nekrologu Waltera napisano, że był synem Stanleya i Alicji (Krzystasiak) Rydjeskich.36  

 

Walter Rejeski pozostawił: syna Waltera „Jack’a” Rejeskiego i jego żonę Luanne; córkę, Pamelę 

Rejeski Kilburn i jej męża Richarda; czworo ukochanych i kochających wnuków: Alexis Gabard 

(Travis), Jared Rejeski (Jordania), Todd Kilburn (Mara) i Chris Kilburn. 

Ponadto czwórkę wyjątkowych prawnuków, Nathaniel i Ryan Kilburn, Jack i Ella Rejeski. 

 

Grób Waltera Johna i Winifred Beatrice Rejeski na cmentarzu Evergreen 465 West Street, Rutland, Rutland 

County, Vermont 

                                                           
36

 Kolejny raz imię i nazwisko matki zapisano nieprawidłowo (powinno być Alexandry Krysztofiak), niemniej jednak 

mimo ciągle zniekształcanej formy nazwiska, w moich pracach poszukiwawczych stanowiło ono element weryfikujący 

ponieważ  napotykałem na dokumenty dotyczące osób o tych samych imionach i podobnym brzmieniu. 
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Płyta nagrobna upamiętniająca Waltera J Rejeskiego. 

Dzieci Waltera Johna i Winifred Beatrice Rejeskich: 

Pamela Jean Rejeski urodzona w 1945 roku37, córka 24-letniego Waltera Johna Rejeskiego i 23- 

letniej Winifred Beatrice Shappy. W 1965 roku 20-letnia Pamela zawarła związek małżeński                       

z Richardem Stewartem Kilburn’em.38 

Walter John Rejeski Jr. urodzony 15 marca 1949 roku, syn 26-letniego Waltera Johna Rejeskiego 

i 26-letniej Winifred Beatrice Shappy39. 

 

6. Edward Rejeski,40 syn Stanisława i Alexandry z domu „Krestosiek” Krysztofiak vel 

Krystosiak, małżonków Rydzewskich, urodził się 7 kwietnia 1921 roku w West Rutland, 

stan Vermont, USA. Data urodzenia pokrywa się z datą urodzenia Waltera Johna 

Rejeskiego. W rejestrze urodzonych, pod datą 7 kwietnia 1921 r. nie odnotowano jednak 

osoby o imieniu Walter. Poza rejestrem urodzonych i wypisem ze świadectwa urodzenia                

z 1921 roku innych śladów Edwarda urodzonego w 1921 roku nie odnalazłem. 

Prawdopodobnie był to kolejny błąd i zamiast Walter wpisano Edward, jednak bez wglądu 

w dokument źródłowy, jakim jest akt urodzenia, są to tylko przypuszczenia. 

 
                                                           
37

 Kopia aktu urodzenia w posiadaniu autora opracowania. 
38

 Kopia aktu małżeństwa w posiadaniu autora opracowania. 
39

 Kopia aktu urodzenia w posiadaniu autora opracowania. 
40

 Zapis wymaga wyjaśnienia, gdyż taka osoba (z tą datą urodzenia) prawdopodobnie nie istniała w rodzinie 

Rydzewskich. 
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W przedstawionym wypisie z aktu urodzenia odnotowana jest informacja, że Edward był piątym 

urodzonym dzieckiem. W rodzinie Rydzewskich piątym dzieckiem był Walter John. 

 

7. Helen Veronica Rydjewski vel Rydzewski – córka 41-letniego Stanisława             

i 30-letniej Alexandry (z domu Krysztofiak) małżonków Rydzewskich, urodziła się 21 maja 

1924 roku w West Rutland, stan Vermont, USA jako szóste dziecko w tej rodzinie. 

 

Wypis z aktu urodzenia Helen Rydjeski vel Rydzewski 
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W 1942 r. ukończyła West Rutland High School. Ponieważ była zdolną stenografką oraz 

znała dwa języki, została poproszona o pomoc i zatrudniono ją w Departamencie Wojny 

Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie pracowała do zakończenia II wojny światowej. 

Później wróciła w rodzinne strony do West Rutland i zamieszkała pod adresem 63 Elm 

Street. 

25 stycznia 1947 roku 22-letnia Helena zawarła związek małżeński z Elwinem 

Williamem Boutwell’em, synem Arthura i Mary Peryer – małżonków Boutwell. 

 

Wypis ze świadectwa małżeństwa Helen i Elwin'a Boutwell. 

Helen uwielbiała pieczenie i gotowanie. Zawsze chętnie dzieliła się swoimi „dziełami”               

z rodziną i przyjaciółmi. Była praktykującą katoliczką, uczęszczała do kościoła św. Brygidy 

w West Rutland. 

We wrześniu 1986 roku zmarł Elwin – mąż Heleny. Przyczyną śmierci była choroba 

nowotworowa41. Elwin pochowany został 25 września 1986 roku w West Rutland                        

na Evergreen Cemetery. 

                                                           
41

 Kopia aktu zgonu w posiadaniu autora opracowania. 
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Helen Boutwell (Rydzewski vel Rydjeski), zmarła 5 stycznia 2016 r. w Mountain View Center42 

Przeżyła 91 lat. Helen pozostawiła syna Williama z West Rutland, brata Waltera Rejeskiego oraz 

liczne grono siostrzeńców, siostrzenic, bratanków i bratanic.   

 

Śmierć Heleny poprzedziło odejście jej męża Elwina Boutwell, sióstr Jenny Rydjeski Daly i Mary 

Rydjeski Breznick; oraz braci Edwarda, Stanisława Alexandra, Johna i Henry’ego Rydjeskich. 

Nekrolog informujący o śmierci Helen publikowano w Rutland Herald 7 stycznia 2016 r. 

 

                                                           
42

 Specjalistyczny dom opieki zdrowotnej w Rutland w stanie Vermont. 
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Dzieci Helen i Elwin’a Boutwell: 

William James Boutwell ur. 1947 r. W 1971 roku w West Rutland zawarł związek małżeński                  

z Caroll Ann McClure.43 

 

8. Joseph C. Rydzewski vel Rejeski – syn 37-letniego Stanisława i 32-letniej 

Alexandry (z domu Krysztofiak) małżonków Rydzewskich, urodził się 19 marca 1926 roku 

w West Rutland, stan Vermont, USA. 

 

Wypis z aktu urodzenia Josepha Rejeskiego 

W przedstawionym powyżej wypisie odnotowano, że Joseph był siódmym dzieckiem urodzonym 

przez Aleksandrę Rydzewską. W dzień 19 marca w Kościele anglikańskim, ewangelickim                         

i katolickim obchodzone jest święto Józef z Nazaretu, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.                  

W Kościele katolickim jest to uroczystość liturgiczna świętego Józefa. Na jego cześć Rydzewscy 

nadali imię Józef swojemu siódmemu dziecku.  

Joseph zmarł przedwcześnie 23 marca 1932 roku. Przeżył zaledwie 10 lat i 4 dni. Przyczyną 

zgonu było zapalenie i pęknięcie wyrostka robaczkowego, co w konsekwencji doprowadziło do 

zapalenie otrzewnej (ruptured appendicitis peritionitis). Przeprowadzona operacja niestety nie 

powiodła się i nie uratowała życia Josepha. Akt zgonu podpisał polski lekarz Frank Smoliński. 

                                                           
43

 Kopia aktu małżeństwa w posiadaniu autora opracowania. 
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Świadectwo zgonu Joseph'a Rydzewskiego. 

 

Zezwolenie na pochówek Józefa Rydzewskiego. 
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Nagrobek Józefa Rydzewskiego (1926-1936) 

Józef Rydzewski pochowany został 25 marca 1936 roku na cmentarzu św. Stanisława Kostki                 

w West Rutland, Vermont, USA. 

 

9. John Walter Rydjeski – syn 44-letniego Stanisława i 33-letniej Alexandry (z domu 

Krysztofiak) małżonków Rydzewskich, urodził się dnia 12 maja 1927 roku w 

West Rutland, stan Vermont, USA.    
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Kopia aktu urodzenia Johna Waltera Rydjeskiego vel Rydzewski wystawiona 6 marca 1957 r.                                 

Imię i nazwisko matki zostało błędnie zapisane. Wpisano Grace Blazy zamiast Alexandra Krysztofiak 

Dnia 6 września 1946 roku 22-letni John Walter Rydjeski zawarł związek małżeński z 22-letnią 

Alice Hildą Boutwell mieszkanka West Rutland, córka Arthura i Mary Peryer – małżonków 

Boutwell. John i Alice mieszkali przy Skyline Rd. w West Rutland. 

 

Świadectwo ślubu Johna i Alice Rydjeskich 
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Poprzez małżeństwo Jana z Alice rodziny Rydzewskich i Boutweell’ów stały się podwójnie 

powiązane, gdyż brat żony Johna, Elwin Boutwell ożenił się z jego siostrą Helen Rydjeski. 

John był weteranem II wojny światowej. Pracował w General Electric Company, która ma 

siedzibę w Rutland, VT, i jest częścią branży produkcji części i silników lotniczych. Zmarł 6 

września 1981 roku w szpitalu w Rutland przeżywszy 54 lata. Przyczyną śmierci była choroba 

nowotworowa. 

 

Świadectwo zgonu Johna Waltera Rydjeskiego 

 

John został pochowany na Evergreen Cemetery w West Rutland. 
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Alice Hilda Rydjeski, żona Johna zmarła 13 lat później, dnia 13 stycznia 1994 roku w McKerley 

Health Care Center przy Haywood Ave. w West Rutland. Przyczyną śmierci była niewydolność 

nerek. Pochowana została obok swojego męża Johna na cmentarzu Evergreen w West Rutland. 

 

Świadectwo zgonu Alice Hildy Rydjeski. 
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Grób Johna i Alice Rydjeskich 

 

9.  Stanley Alexander Rydjeski – najmłodszy syn Stanisława i Alexandry Rydjeskich,  

urodził się dnia 21 Jun 1932 roku w West Rutland, stan Vermont, USA. 

Ukończył West Rutland High School, a następnie podczas wojny 

koreańskiej służył w US Marine Corps44 światowej. 

Po zakończeniu wojny koreańskiej od 1955 roku Stanley rozpoczął służbę 

w policji stanowej stanu Vermont. Mieszkał w mieście Berlin, hrabstwo 

Washington, stan Vermont, USA. 

Dnia 15 lutego 1958 roku w Montpelier,45 25-letni Stanley Alexander 

                                                           
44

 Korpus piechoty morskiej. Korpus używany był do wykonywania szerokiego wachlarza zadań. Jego specjalnością 

było wykonywanie desantów morskich i w tej właśnie roli odegrał kluczową rolę podczas walk na Pacyfiku w trakcie II 

wojny światowej. 
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poślubił 25-letnią sekretarkę, Letitię Anne Hamel ur. 29 listopada 1932 r. w Plainfield, Vermont, 

córkę Wayland’a Nelsona Hamela i Albiny Beatrice Buley.46  

 

Wypis z katolickiego aktu ślubu Stanley'a Alexandra Ryjeskiego z Letitią Anne Hamel 

W wypisie z aktu ślubu podana jest data przedmałżeńskiego badania krwi, które wykonano miesiąc 

przed zawarciem związku małżeńskiego dnia 17 stycznia 1958 roku.47 Miejsce urodzenia 

Stanisława Rydjeskiego – ojca pana młodego, wpisano Krogeckow, Czyżew Poland (powinno być 

Przeździecko, Czyżew). Dane matki młodego zapisano: Alice Krystosiak, miejsce urodzenia 

Gostkow Szluboze48, Poland. 

W 1973 roku Stanley Alexander ukończył Castleton State University i uzyskał tytuł 

licencjata w dziedzinie egzekwowania prawa. Do przejścia na emeryturę w 1985 r. pracował 

głównie w St. Albans City49, Grand Isle50, Montpelier51 i Bethel52.  

                                                                                                                                                                                   
45

 Montpelier – miasto w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, stolica stanu Vermont. 

Miasto jest najmniejszą stolicą stanową według liczby ludności. 

Nazwa pochodzi od francuskiego miasta Montpellier. Wyznaczone na nową stolicę stanu w 1805r.  
46

 Dziadek Letiti Nelson Hamel był kanadyjskim imigrantem, urodził się w Kanadzie, a do USA przybył w 1880 r. 
47

 Obowiązek badania krwi miał najwyraźniej ostrzegać narzeczonych przed konfliktem serologicznym. Należałoby 

sięgnąć do obowiązujących przepisów prawa, by sprawdzić, czy w takich przypadkach nie można było zawrzeć 

związku małżeńskiego. 
48

 Chodzi o Gostkowo w gminie Szulborze Wielkie. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do 

województwa łomżyńskiego. Obecnie wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie 

ostrowskim, w gminie Szulborze Wielkie. 
49

 St. Albans City jest siedzibą hrabstwa Franklin County w stanie Vermont w Stanach Zjednoczonych. 
50

 Grand Isle – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, w hrabstwie Grand Isle. 
51

 Montpelier – miasto w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, stolica stanu Vermont. Miasto jest 

najmniejszą stolicą stanową według liczby ludności. Nazwa pochodzi od francuskiego miasta Montpellier. Wyznaczone 

na nową stolicę stanu w 1805, 
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Emblematy formacji w których służył Stanley Alexander Rydjeski. 

 

Stanley Alexander był członkiem Marine Corps League Rifle Team-Edson Detachment of Rutland, 

American Legion, Veterans of Foreign Wars53 oraz członkiem kościoła katolickiego Saints 

Donatian & Rogatian Catholic Church. Zajmował się również młodzieżą, służąc jako asystent 

dowódcy drużyny w Randolph Boys Scouts54.  Uwielbiał przebywać na świeżym powietrzu. Lubił 

muzykę i grał na dudach. Na tym instrumencie, na którym gry nauczył się sam, grał w Chandler 

Center for the Arts podczas produkcji filmu „Brigadoon”55 z 1971 roku. 

Stanley Alexander z Randolph zmarł w czwartek 15 marca 2007 roku w Vermont Veterans 

Home w Bennington,56 gdzie przebywał od 20 lutego. Przyczyną śmierci była choroba naczyniowo-

mózgowa (Cerebrovascular Disease). Chorował na chorobę Alzheimera. Przeżył 74 lata.  Msza 

pogrzebowa, którą celebrował ks. Johna Milanese odbyła się w poniedziałek, 19 marca, w kościele 

katolickim Saints Donatian & Rogatian w Randolph. Pochowany został na cmentarzu Świętego 

Krzyża 57 w Randolph, Vermont. 

Przed śmiercią Stanley’a zmarli: jego syn Aleksander Wayland Rydjeski, trzej bracia, Henryk, Jan                

i Józef Rydjescy oraz dwie siostry, Mary Breznik i Jenny Daley. 

                                                                                                                                                                                   
52

 Bethel – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, w Windsor. 
53

 Veterans of Foreign Wars – weterani wojen obcych. 
54

 American Boy Scouts (ABS), oficjalnie American Boy Scout, a następnie United States Boy Scouts, oficjalnie United 

States Boy Scout, była wczesną amerykańską organizacją skautową utworzoną przez Williama Randolpha Hearsta                 

w 1910 roku, po utworzeniu ruchu skautowego przez Roberta Badena -Powell między 1903 a 1907. Pod koniec 

swojego istnienia organizacje posługiwały się również nazwami American Cadets i US Junior Military Forces. 
55

 Brigadoon to amerykański film muzyczny Metro-Goldwyn-Mayer z 1954 roku, nakręcony w CinemaScope                        

i Metrocolor, oparty na musicalu z 1947 roku na Broadwayu o tym samym tytule autorstwa Alana Jaya Lernera                      

i Fredericka Loewe. Film wyreżyserował Vincente Minnelli i występują w nim Gene Kelly, Van Johnson i Cyd 

Charisse.  Brigadoon był emitowany w amerykańskiej telewizji i jest dostępny w formatach VHS, DVD i Blu Ray. 
56

 Vermont Veterans Home w Bennington to doświadczony kampus mieszkalny i opieki zdrowotnej dla weteranów. 

Personel Domu Weteranów Vermont pracuje jako zespół, aby wypełnić obietnicę Ameryki dotyczącą opieki nad 

weteranami naszego kraju, ich małżonkami i rodzicami Gold Star. Aby naprawdę spełnić obietnicę, oferujemy opiekę 

kliniczną i szeroką gamę usług, które są uznawane za najlepsze w swojej klasie ze względu na ich skuteczność w opiece 

skoncentrowanej na pacjencie. Wspólnie dążymy do stworzenia środowiska, które zapewni naszym mieszkańcom 

godność i szacunek, na jakie zasługują. 
57

 Źródło: Barre Times Argus, 17 marca 2007. Informacje biograficzne do nekrologu dostarczyła: Janice Prichard 
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Nekrolog prasowy Stanley'a Alexandra Ryjeskiego 
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STANLEY ALEKSANDER ur. 21 czerwca 1932 

USMC 1950-195458 

VT S/P 1955- 1985 

W dolnej części pomnika inskrypcja:  

Semper59 FI – always faithful – zawsze wierni (motto Korpusu Piechoty Morskiej Stanów 

Zjednoczonych). 

 Dzieci Stanley’a Alexandra i Letiti Rydjeskich: 

1) Stanley Alex Rydjeski II ur. w 1958 r. w Montepelier, hrabstwo Washington, stan 

Vermont,60 

2) Letitia Mary Rydjeski urodzona w Giffort Memorial Hospital w Randolph, hrabstwo 

Orange, stan Vermont61. 

 Letitia ukończyła McGill University Massahusetts, International Economics and Soviet Studies, 

The Johns Hopkins University – Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS).  

W latach 1990 -1992 uzyskała licencjat z jęz. rosyjskiego. 

                                                           
58

 United States Marine Corps (Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych), skrót USMC (potocznie: marines, – 

jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Korpus jest zdolny do wykonania szerokiego wachlarza zadań. Jak sama 

nazwa wskazuje, jego specjalność to wykonywanie desantów morskich. W tej właśnie roli korpus odegrał kluczową 

rolę podczas walk na Pacyfiku w trakcie II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej marines brali udział 

we wszystkich ważniejszych operacjach Amerykańskich Sił Zbrojnych na wszystkich obszarach działań, w tym w: 

wojnie koreańskiej (1950–1953); wojnie wietnamskiej (1956–1975); operacjach zbrojnych na Grenadzie (1983)                   

i w Panamie (1989); I wojnie w Zatoce Perskiej (1990–1991) operacjach w Afganistanie i Iraku. 

Kierowani często na najtrudniejsze odcinki walk, ponosząc przy tym niebagatelne straty (choć marines stanowią tylko 

10% żołnierzy sił zbrojnych USA, to ich członkowie stanowią prawie 25% poległych w całej amerykańskiej armii. 
59

 Semper [lac] = always [ang.] 
60

 Odpis aktu urodzenia oraz fotografia w posiadaniu autora opracowania. 
61

 Odpis aktu urodzenia oraz fotografie w posiadaniu autora opracowania. 
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Zna biegle przynajmniej trzy języki: angielski, rosyjski i polski. Ponadto jest niezależnym 

badaczem historii i pisarzem. Pisaniem zajmuje się od 2008 roku, przygotowując opracowania 

biograficzne z pogranicza wschodnioeuropejskiego. 

Pracowała 20 lat w finansach i biznesie w Europie Wschodniej. W tym czasie była 

zaangażowana w szerokie spektrum działań, od zarządzania portfelem po analizę kapitału i stałych 

dochodów oraz analizę makroekonomiczną różnych krajów w Europie Wschodniej. Z czasem 

zakres jej pracy rozszerzył się również na inne duże rynki, takie jak Meksyk, Brazylia, Turcja, RPA 

i Nigeria, a także USA, Euroland i Japonia.  

Pani Letitia Rydjeski pisze o sobie na stronie internetowej https://contactout.com/Letitia-

Rydjeski-14522454 w następujący sposób:  

Mnóstwo analizowania liczb i prognozowania w środowisku charakteryzującym się częstymi 

sytuacjami kryzysowymi i zmiennością. Po 17 latach w branży inwestycyjnej chciałam 

odpocząć. Chciałam podróżować po utraconych częściach Europy Wschodniej, co robiłam 

przez większość pięciu lat, zbierając historie starszych ludzi o tym, jak przetrwali II wojnę 

światową i stalinizm. Odkąd zaczęłam ten etap mojego życia, kończę jedną książkę o życiu 

litewskiego partyzanta, który został zbiegiem i przez dwa lata wyprzedzał sowiecką policję. 

Obecnie badam i piszę książki o życiu Polki, która przeżyła masakrę na Wołyniu w latach 

1943-1944. Potem planuję historię poza Białorusią, którą częściowo zbadałam. Podczas 

tego urlopu zdałam sobie sprawę, że interesuję się nadal biznesem inwestycyjnym, tylko na 

mniejszą, mniej intensywną skalę. Chciałbym wrócić do strony kupujących w biznesie 

inwestycyjnym, w mniejszej firmie, robiąc coś, co prawdopodobnie można by nazwać 

„zrównoważonym” lub „etycznym” biznesem. To prawdopodobnie będzie mój następny 

projekt, ponieważ teraz jestem zainteresowana wyjściem na zewnątrz, ponieważ od kilku lat 

skupiam się na pisaniu.  

Zaczęłam od pomysłu, aby odpocząć od świata inwestycji na rok lub dwa, aby 

intensywnie podróżować po Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainę, a po drodze rozmawiać z 

wieloma lokalnymi osobami. Skończyło się na badaniu i dokumentowaniu życia kilku ludzi, 

którzy wiedli niezwykłe życie między latami trzydziestymi a pięćdziesiątymi XX wieku. 

Owocem tych dotychczasowych wysiłków jest dogłębnie zbadany manuskrypt zawierający 

175 000 słów na temat niezwykłego życia młodego Litwina, który ostatecznie spotkał 

tragiczny los, „dzięki” Adolfowi Hitlerowi i Józefowi Stalinowi, którym musiał służyć. 

Obecnie badam i piszę historię życia Polki, która przeżyła masakrę UPA Wołyń w latach 

1943-44 na zachodniej Ukrainie.  

https://contactout.com/Letitia-Rydjeski-14522454
https://contactout.com/Letitia-Rydjeski-14522454
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3) Alexander Wayland Rydjeski urodzony 8 grudnia 1962 r. w Randolph, hrabstwo Orange, 

stan Vermont. Imiona otrzymał po dziadkach. Alexander, po polskiej babci Alexandrze 

Krysztofiak a Wayland po dziadku ze strony matki – Waylandzie Hamelu.  

 

Fotografia i wypis z aktu urodzenia Alexandra Waylanda Rydjeskiego. Fotografia wykonana w 1980 po 

zdaniu amerykańskiej matury – ukończenie "high school." 

 

Aleksander Wayland żył zaledwie 23 lata. Jego śmierć była ogromnym ciosem dla wszystkich                

w rodzinie.  Odszedł 4 czerwca 1986 roku, pomiędzy godziną 2:30 a 5:00 po południu. Przyczyną 

zgonu była rana postrzałowa głowy. Oglądając zdjęcie pomnika, na którym wygrawerowano 

motocykl, początkowo pomyślałem, że jako syn policjanta zginął na motocyklu postrzelony przez 

bandytów. Jednak zapis w akcie zgonu ujawnił brutalna prawdę. Aleksander odebrał sobie życie, 

nie potrafiąc uporać się z prześladującą go depresją. Ten stan najprawdopodobniej spowodowany 

był niepełnosprawnością, która być może była wynikiem wcześniejszego wypadkiem na 

motocyklu. (To tylko moje przypuszczenia). 
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Akt zgonu Alexandra Waylanda Rydjeskiego 

 

 Pomnik Alexandra Waylanda Rydjeskiego 

Alexander Wayland Rydjeski pochowany został 9 czerwca 1986 roku na Holly Cros Cemetery  

w Randolph, Vermont. 
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Niektóre źródła: 

 

http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=221&strona=1 Informacje o mieście 

Czyżew . 

http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=6&sub=175&menu=180&strona=1 – fot.  kościół             

w Czyżewie. 

http://dmochowscy.info/wp-content/uploads/2020/05/geoportal.jpg Mapka z miejscowościami  

wokół Czyżewa. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9TS-396Y-

5?i=323&cc=1368704&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AJXY1-9M7–

Stanisław Rydzewski pass. list. 1909 r. 

https://wyborcza.pl/1,76842,14371498,Grand_Central najslynniejszy_dworzec_swiata.html  

Grand Central New York. 

https://www.familysearch.org/wiki/en/West_Rutland,_Rutland_County,_Vermont_Genealogy   

Historia West Rutland 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Red_Star_Line - zdjęcie statku na tle Manhattanu 

https://www.redstarline.be/en/page/red-star-line-buildings-1923 - Red Star Line. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPQ5-GZXT  Marriage John Walter & Alice Hilda 

Boutwell. 

 https://www.findagrave.com/memorial/143713407/henry-f-rydjeski 

https://www.legacy.com/obituaries/rutlandherald/obituary.aspx?n=helen-r-boutwell  -nekrolog 

Helen Boutwell (Rydjeski vel Rydzewski) 

https://blogs.sierraclub.org/missionoutdoors/2013/06/betsy-and-denis-go-to-washington.html - 

informacje o małżonkach Denis i Elizabeth Rydjeski. 

https://www.findagrave.com/memorial/80401277/stanley-alexander-rydjeski 

 

 

 

 

 

http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=221&strona=1
http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=6&sub=175&menu=180&strona=1
http://dmochowscy.info/wp-content/uploads/2020/05/geoportal.jpg
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9TS-396Y-5?i=323&cc=1368704&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AJXY1-9M7
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9TS-396Y-5?i=323&cc=1368704&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AJXY1-9M7
https://wyborcza.pl/1,76842,14371498,Grand_Central%20najslynniejszy_dworzec_swiata.html
https://www.familysearch.org/wiki/en/West_Rutland,_Rutland_County,_Vermont_Genealogy
https://uk.wikipedia.org/wiki/Red_Star_Line
https://www.redstarline.be/en/page/red-star-line-buildings-1923
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPQ5-GZXT
https://www.findagrave.com/memorial/143713407/henry-f-rydjeski
https://www.legacy.com/obituaries/rutlandherald/obituary.aspx?n=helen-r-boutwell
https://blogs.sierraclub.org/missionoutdoors/2013/06/betsy-and-denis-go-to-washington.html
https://www.findagrave.com/memorial/80401277/stanley-alexander-rydjeski

