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śród pamiątek pozostałych po Aleksandrze Sienickim zachowała się pożółkła ze 

starości kartka, na której Aleksander spracowaną ręką napisał, gdzie i kiedy się 

urodził oraz kim byli jego rodzice. W młodości ukończył zaledwie dwie klasy szkoły 

powszechnej więc gramatyka nie była jego mocną stroną, ale najważniejsze, że notatka 

zawierała istotne dane. 

 

 
Foto 1. Notatka pierwotnie udostępnione w dniu 17 sierpnia 2009 r. przez ceil46038 

Spolski Miejsce Urodzenia Mojego 1876 roku 

  Wies Trynise Kuniewo Parafia Boguty 

  Mojej matki było imie Franciska 

  Zrodziny Zawistowskich Sinicka 

 Mojemu Ojcu było imie Francisek Sienicki 

    Aleksander Sienicki1 

 

 

Informacja pozostawiona przez Aleksandra umożliwiła szybkie odnalezienie jego aktu 

urodzenia i chrztu, który sporządzony został w parafii w Bogutach Kościelnych. Treść aktu 

zapisano2 w języku rosyjskim, ponieważ w czasie, kiedy urodził się Aleksander, ta część 

Polski, w której leży parafia Boguty, pozostawała pod zaborem rosyjskim. 

                                                           
1
 Tekst przepisano czcionką komputerową z zachowaniem oryginalnej pisowni. 

2
 Warto zwrócić uwagę na równe, staranne, kaligraficzne pismo. Kaligrafia – to sztuka starannego i estetycznego 

pisania, często również zdobionego artystycznie. Nauka kaligrafii miała kształtować charakter oraz cierpliwość. 

Do około 1960 r. kaligrafia była w Polsce przedmiotem nauczania początkowego, mającym na celu doskonalenie 

pisma odręcznego. Przed wojną wydawano wiele podręczników do nauki kaligrafii, a nauczyciele posiłkowali się 

różnymi tytułami. Najbardziej znany i polecany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego było dzieło Stefana Tatucha Nauka pisma ozdobnego i użytkowego: podręcznik dla nauczycieli         

i uczniów seminariów nauczycielskich. Inną popularną książką był Podręcznik do nauki kaligrafii dla użytku 

szkolnego i domowego Józefa Czerneckiego, Józefa Szablowskiego i Stefana Tatuch. Autorzy tej monografii 

przekonywali, że uczniowie, którzy znają zasady dobrego pisania, w późniejszym życiu wystrzegają się nie tylko 

plam w zeszycie czy książce, ale także wszystkiego, co mogłoby splamić życie. Zachęcali do ćwiczenia pięknego 

pisania na fragmentach Pisma Świętego czy sentencji i prawd życiowych. 

W 
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Foto2. Akt urodzenia Aleksandra Sienickiego. Archiwum Państwowe w Białymstoku, oddział          

 w Łomży 

(Tłumaczenie aktu z jęz. rosyjskiego: Tadeusz Trepanowski.) 

Nr 11. Trynisze-Kuniewo3.  

Działo się we wsi Boguty Kościelne ósmego/dwudziestego4 lutego tysiąc osiemset 

siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście 

Franciszek Sienicki małorolny we wsi Trynisze Kuniewo zamieszkały, lat czterdzieści 

mający, w obecności Jana Zawistowskiego lat trzydzieści, a także Bonifaca 

Murawskiego trzydzieści jeden lat mającego, małorolni we wsi Trynisze Kuniewo 

zamieszkali i okazali nam dziecię płci męskiej oświadczając że urodziło się ono we wsi 

Trynisze Kuniewo czwartego/szesnastego lutego tego roku o godzinie trzeciej po 

południu od jego prawowitej małżonki Franciszki z Zawistowskich lat trzydzieści sześć 

mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym przez kapłana Augustyna 

Wawrowskiego dano imię Aleksander, a chrzestnymi jego byli Wojciech Biały i 

Katarzyna Biała. Akt ten stawiającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano i zatem 

prze nas tylko podpisano. 

                                                           
3
 Trynisze Kuniewo – wieś w Polsce położona w obecnym województwie mazowieckim, w powiecie 

ostrowskim, w gminie Boguty-Pianki. Wierni kościoła rzymskokatolickiego należą do parafii Wszystkich 

Świętych w Bogutach-Piankach. 

W I Rzeczypospolitej Trynisze należały do ziemi nurskiej. W roku 1827 w Kaniewie naliczono 51 mieszkańców. 

Wieś należała do parafii w Nurze. W latach 1921–1931 wieś leżała w województwie białostockim, w powiecie 

ostrołęckim, w gminie Boguty. Według Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku wieś zamieszkiwało 115 

osób w 21 budynkach mieszkalnych. Miejscowość należała do parafii rzymskokatolickiej w miejscowości 

Boguty-Pianki. Podlegała pod Sąd Grodzki w Czyżewie i Okręgowy w Łomży. W wyniku napaści ZSRR na 

Polskę we wrześniu 1939 miejscowość znalazła się pod okupacją sowiecką. Od czerwca 1941 roku pod okupacją 

niemiecką. Od 22 lipca 1941 do 1945 włączona w skład Landkreis Lomscha, Bezirk Bialystok III Rzeszy.                   

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

 
4
 Podczas zaboru rosyjskiego daty pisano według dwóch kalendarzy – juliańskiego i gregoriańskiego. 
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Ks. August Wawrowski, Administrator parafii Boguty,  

utrzymujący akta stanu cywilnego. 

 

  W 2019 roku Pani Cecilia E. Sienicki, wnuczka Aleksandra Sienickiego, a córka Johna 

– najmłodszego syna Aleksandra i Magdaleny Sienickich, urodzona i mieszkająca w USA, na 

podstawie prowadzonych badań genealogicznych uzupełnionych własną wyobraźnią napisała 

krótką historię życia swojego dziadka, którą następnie udostępniła na stronie internetowej 

www.ancestry.com. W zamieszczonych wspomnieniach o dziadku bardzo trafnie i zgodnie       

z ówczesną rzeczywistością przedstawia sytuację polskiego chłopa w czasach, gdy jej dziadek 

przyszedł na świat. Mimo tego, że urodziła się w zupełnie innych warunkach i innej 

rzeczywistości, potrafiła w swojej wyobraźni przenieść się do tamtych czasów, dostrzec ciężką                   

i niebezpieczną pracę na farmie, jaką wykonywali jej dziadkowie oraz z ogromnym 

szacunkiem odnieść się do nich jako do swoich przodków, dzięki którym dziś może cieszyć 

się otaczającym ją światem. Swoją opowieść o dziadku zaczęła od słów:   

(…) Aleksander rozpoczął swoje życie w Tryniszach-Kuniewie, Bogutach-Piankach, 

Ostrowie, woj. Mazowieckie, Polska (Rosja) dnia 16 lutego 1876 r. Na podstawie 

znanych faktów historycznych nie było to łatwe życie. Bieda była najczęstszym losem 

życia Polaków, chyba że mieszkali na ziemiach należących do miejscowej szlachty lub 

urodzili się w szlachcie. Walcząca Rosja na froncie wschodnim rozrywała rodziny i 

ziemie, a pobór do armii rosyjskiej zabierał ludzi z domu na co najmniej trzydzieści lat. 

Niemcy opanowały zachodnią granicę i zajęły to, co nazywano Prusami. Austria 

zebrała resztki i oznaczyła ziemię Galacją. Jakość życia, jaką można było znaleźć w 

Ameryce, z pewnością wywarła ogromny wpływ na wyobraźnię europejskiego chłopa. 

Życie codzienne było walką, a masowa imigracja, która rozpoczęła się w połowie XIX 

wieku, ogarnęła wiele gospodarstw domowych w poszukiwaniu lepszych warunków dla 

nich i ich bliskich. Uważa się, że Alexander służył już w armii rosyjskiej i bez 

wątpienia rodzina Alexa bardzo namawiała go, aby spróbował szczęścia w tym, co 

może zaoferować amerykański sen. Młody człowiek wkrótce miał zostać dezerterem, 

zapewniając sobie większe szanse na sensowne życie. W maju 1904 r. (w wieku 28 lat) 

Aleksander przedostał się do Ameryki przez Ellis Island na statku, który przewoził 25 

osób mających nadzieję5.  

Tak więc, idąc prawdopodobnie za radą rodziny oraz w obawie o własne życie 

związane ze służbą w carskiej armii, która po rozpoczęciu 8 lutego 1904 r. wojny pomiędzy 

                                                           
5
 Nie wiem co autorka miała na myśli pisząc o 25 osobach? Może było to 25 osób z okolicznych miejscowości       

i terenu na którym Aleksander mieszkał? Nie analizowałem list pasażerskich statku pod tym kontem. 

http://www.ancestry.com/
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Imperium Rosyjskim a Cesarstwem Japonii potrzebowała na gwałt tysięcy młodych, silnych 

rekrutów, Aleksander postanowił uciec z Polski do Ameryki.  

Tocząca się właśnie wojna Rosyjsko Japońska była poważnym konfliktem zbrojnym, 

który później zakończył się miażdżącym zwycięstwem Japonii nad siłami Rosji, co było 

dużym zaskoczeniem dla wielu obserwatorów konfliktu. Poniżający szereg klęsk armii 

rosyjskiej na lądzie i morzu, w ogromnym stopniu przyczynił się do niezadowolenia 

społecznego w Rosji i był główną przyczyną rewolucji 1905 r. W wyniku wojny po obu 

stronach zginęło i zmarło około 120 tys. osób.  

W takich realiach zapewne niełatwo było wydostać się z Polski, gdyż urzędnicy carscy           

w obawie o utratę stanowisk a nawet życia stali się praktycznie nieprzekupni i trudno było        

w sposób legalny opuścić kraj. Pozostała więc tylko „zielona granica” – raj dla przemytników 

i z tej drogi Aleksander jako dezerter najprawdopodobniej skorzystał. W tej wyprawie 

towarzyszył mu 33-letnim Feliks Karpieński (Karpiński?) pochodzący prawdopodobnie z tej 

samej miejscowości. 

Całe przedsięwzięcie związane z wydostania się z Polski zakończyło się pomyślnie, 

aczkolwiek po drodze nie obyło się pewnie bez wielu perypetii. W końcu 24-letni Aleksander 

Sienicki i jego towarzysz dotarli do miasta Antwerpia w Belgii, gdzie 7 maja 1904 r. weszli na 

pokład statku S.S. ”Zeeland”, którym mieli popłynąć w podróż do Nowego Jorku. Wcześniej 

wpisano ich na listę pasażerów. Wśród różnych informacji zapisanych w rubrykach listy 

wpisano, że ostatnim miejscem ich zamieszkania było miasto Czyżew.   

 

Rysunek 3. Arkusz listy pasażerskiej statku "Zeeland" zawierający 30 nazwisk pasażerów          

oraz informacje o nich umieszczone w 22 rubrykach 
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Foto 4. Wycinek z arkusza listy pasażerskiej. W czerwonej ramce w poz. nr 28 i 29 zapisano nazwiska: 

Felix Karpienski i Aleksander Sienicki. W kolejnych rubrykach podano wiek, dalej nazwę 

miejscowości „Czyzew”. 

 

 

Foto 5. Statek S.S. „Zeeland” należący do przedsiębiorstwa żeglugowego Red Star Line 

 

Statek S.S. „Zeeland”, którym Alexander i Felix płynęli do Ameryki, był brytyjsko-belgijskim 

liniowcem oceanicznym należącym do International Mercantile Marine Co. (IMM). „Zeeland” 

pływał głównie dla IMM Red Star Line przez większość swojej wczesnej kariery, ale także 

żeglował w ramach czarteru dla White Star Line (później White Star-Dominion), International 

Navigation Company, American Line i Atlantic Transport Line.   

Po dziesięciu dniach zmagań z oceanem, 17 maja 1904 r. statek „Zeeland” dotarł do 

Nowego Jorku. Nie był to jednak koniec podróży Aleksandra i Feliksa, ponieważ docelowo 

udawali się do miasta Carleton w stanie Pennsylvania, pod adres: 127 Green Str., gdzie 

mieszkał Franciszek Karpieński, brat Feliksa. 

Dziś trudno odtworzyć dokładną drogę Aleksandra w Stanach Zjednoczonych i nie 

wiadomo, co spowodowało, że przeniósł się z Pennsylvani do stanu Illinois. 

Najprawdopodobniej przyjechał tam za pracą i w sumie dobrze zrobił, bowiem w Illinois 
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poznał 22-letnią Magdalenę Bandurską, która mieszkała w miejscowości East St. Louis.6 W 

Stanach Zjednoczonych przebywała od czterech lat. Magdalena, mimo młodego wieku, miała 

już za sobą jeden związek małżeński i od ponad trzech lat była wdową. Jej panieńskie 

nazwisko brzmiało Skrzypczak. Urodziła się 21 marca 1882 roku w miejscowości Środa                 

w Wielkopolsce, będącej pod zaborem niemieckim. W podróż do Ameryki wyruszyła           

12 kwietnia 1894 r. na statku „America” jako 11-letnie dziecko. Razem z rodzicami, 60-letnim 

ojcem Janem Skrzypczakiem, 52-letnią matką Michaliną i trzema siostrami przybyła do portu          

w Baltimore. Data przybycia nie została odnotowana na arkuszach list pasażerskich. Statek 

przybył przypuszczalnie po 14-15 dniach żeglugi. Docelowo rodzina Skrzypczyków udawała 

się do miejscowości Peru w stanie Illinois. Mieszkał tam prawdopodobnie brat żony Jana 

Skrzypczaka, więc w początkowym okresie mogli liczyć na wsparcie rodziny. Cały majątek, 

jaki posiadali, to kilka sztuk bagażu o wadze takiej, by każde z nich mogło go samodzielnie 

udźwignąć i zadeklarowana gotówka w kwocie po 2 $ na głowę. Jan Skrzypczak, będąc już 

wiekowym mężczyzną, podjął desperacką decyzję, by wyjechać za ocean. Prawdopodobnie 

chodziło mu o stworzenie córkom możliwości lepszego startu w dorosłe życie.  

 

 

Foto 6. Miejscowość Peru, hrabstwo St. Clair w stanie Illinois w 1900 r. 

 

                                                           
6
 East Saint Louis – miasto w USA, hrabstwo St. Clair w stanie Illinois, nad rzeką Missisipi. W 2000 r. miasto to 

na powierzchni 37,3 km² zamieszkiwało 31 542 osób. W mieście rozwinął się przemysł hutniczy, szklarski, 

chemiczny oraz spożywczy. 
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Foto 7. Akt małżeństwa Magdaleny Skrzypczak z Adamem Bandurskim, zawartego 15 maja 1900 r.        

w kościele katolickim św. Kazimierza w St. Louis, Minnesota. Pierwotnie udostępniony 3 października 

2009 r. na stronie internetowej www.ancestry.com. przez wnuczkę Stanisława i Magdaleny Sinickich, 

posługującą się nickiem ceil46038  

   

Pierwszy mąż Magdaleny, Adam Bandurski urodził się w 1873 roku i pochodził z 

Płocka. Do Stanów Zjednoczonych przybył w 1895 roku. Pracował jako rzeźniki i 

sprzedawca. Zmarł na zapalenie płuc 29 września 1901 roku. Przeżył zaledwie 28 lat, 6 

miesięcy i 14 dni. Pochowany został na Calvary Cemetery and Mausoleum w Saint Louis 

City, Missouri. 

Po śmierci męża Magdalena żyła sama do momentu, gdy pojawił się Aleksander. Ten 

okres życia swego dziadka pani Celi Sienicki przedstawia w następujący sposób: 

(…) Ustalenie, co sprowadziło Aleksandra z Pensylwanii na Środkowy Zachód, jest 

stratą czasu, lecz jego dalsze życie można prześledzić od momentu, gdy poślubił wdowę 

Bandurski. Na podstawie dodatkowych informacji ze spisu mieszkańców Cicero z 1910 

r. Alex został wymieniony jako robotnik w przemyśle żniwnym. Można by się 

zastanowić, dlaczego Aleksander pierwotnie przybył do St. Louis, ale przypomina mi 

się, że pracował przez jakiś czas w odlewni w St. Louis, a potem w stoczni po drugiej 

stronie rzeki. Bliskość stoczni (East St. Louis) od strony rzeki do Ashley Street przy 

której mieszkała Magdalena, mogła odegrać ogromną rolę w możliwości spotkania 

Alexa ze swoją przyszłą narzeczoną. Dokument spisu ludności St. Louis z 1900 r. 

wykazuje, że Magdalen i jej pierwszy mąż przyjęli na mieszkanie lokatora dla 

uzyskania dodatkowego dochodu; czy Magdalena kontynuowała tę praktykę po śmierci 

męża i w ten sposób poznała Alexa? (…) 

http://www.ancestry.com/account/profile/0170bb09-0001-0000-0000-000000000000
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Bardzo możliwe, że było tak jak przypuszcza wnuczka Aleksandra. Los mógł sprawić, 

że Aleksander po przybyciu do East St. Louis wynajął mieszkanie właśnie u Magdaleny          i 

w ten sposób się poznali.  

Aleksander jako 29-letni mężczyzna podchodził do życia poważnie i dążąc do jak 

najszybszej stabilizacji, działał zdecydowanie. Trudno powiedzieć, jak długo trwała jego 

znajomość z Magdaleną, lecz już osiem miesięcy po przybyciu do Stanów Zjednoczonych 

Aleksander zawarł z nią związek małżeński. Uroczystość odbyła się dnia 23 stycznia 1905 r. 

w St. Clair, Illinois, USA. Świadkami na ślubie byli: Julian Zawistowski i Pelagia Bąk. Julian 

z pewnością był bliskim kuzynem Aleksandra (może wujem), ponieważ matka Aleksandra 

pochodziła z Zawistowskich. 

 

Foto 8. Akt ślubu Aleksandra Sienickiego i Magdaleny Bandurskiej.  

Pierwotnie skan dokumentu udostępniony 11 maja 2010 r. na stronie internetowej www.ancestry.com. 

przez wnuczkę Stanisława i Magdaleny Sinickich, posługującą się nickiem ceil46038    

http://www.ancestry.com/account/profile/0170bb09-0001-0000-0000-000000000000
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Foto 9. Akt ślubu Aleksandra Sienickiego i Magdaleny Bandurskiej.  

Pierwotnie skan dokumentu udostępniony 11 maja 2010 r. na stronie internetowej www.ancestry.com. 

przez wnuczkę Stanisława i Magdaleny Sinickich, posługującą się nickiem  ceil46038   

(Dla genealoga akt małżeństwa jest ważnym dokumentem, gdyż zawiera szereg istotnych 

informacji o osobach zawierających związek małżeński. Niestety nie wszystkie informacje 

zapisane w akcie małżeństwa Alexandra i Magdaleny były zgodne z prawdą. Przy 

sporządzeniu powyższego dokumentu urzędnik nie dochował staranności i nie upewnił się czy 

któreś z narzeczonych wcześniej już nie było w związku małżeńskim. W rubrykach 8. i 15. 

dotyczących ilości małżeństw pana młodego i panny młodej, wpisał, że jest to ich pierwszy 

związek. Skutkowało to kolejnym kardynalnym błędem przy zapisie personaliów rodziców 

Magdaleny. Ponownie urzędnik, nie zachowując zasad staranności i rzetelności, 

prawdopodobnie zapytał tylko o imiona rodziców i w punkcie 13., dotyczącym danych ojca 

http://www.ancestry.com/account/profile/0170bb09-0001-0000-0000-000000000000
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panny młodej wpisał: John Bandurski, a w punkcie 14. – dotyczącym danych matki wpisał 

Michalina Bandurska, podczas gdy rodzice Magdaleny nosili nazwisko Skrzypczak. Nie 

upewniając się, czy młoda była wcześniej w związku małżeńskim, zasugerował się jej 

aktualnym nazwiskiem i automatycznie w sposób urzędowy zmienił nazwisko jej rodziców. 

Na dodatek informacje te zostały „przyklepane” pisemnym potwierdzeniem przez katolickiego 

księdza Szymona Nawrockiego i wysłane do Stanowej Rady Zdrowia stanu Illinois, gdzie 

zostały zarejestrowane przez urzędnika hrabstwa. Fakt ten opisuję dlatego, aby zaznaczyć, że 

taka pomyłka urzędnika poza późniejszymi komplikacjami w sprawach urzędowych dla 

samych zainteresowanych, może początkującego genealoga wyprowadzić na manowce. 

Początkowo, zanim przeanalizowałem powyższy akt, szukając i odnajdując różne 

informacje o Magdalenie Sienickiej, myślałem, że chodzi o dwie różne osoby: Magdalenę 

Sienicką z domu Skrzypczyk i Magdalenę Sienicką z domu Bandurska.  

Wiek Aleksandra również podano z błędem. W akcie wpisano, że miał 27 lat, a 

Aleksander faktycznie liczył sobie 29 lat. Podany w akcie wiek wskazuje na datę urodzenia 

1978, podczas gdy Aleksander urodził się w 1876 r. Inne daty urodzenia mogą również dawać 

przekonanie, że chodzi o dwie zupełnie inne osoby, noszące tylko to samo imię i nazwisko. 

W dalszej części wspomnień pani Celi Sienicki, o jej dziadku Alexandrze czytamy:  

(…) Po ślubie Alex mógł przenieść swoją nową żonę do Illinois, aby ułatwić dojazdy 

do stoczni. Beyond Cicero (wcześniej znany jako Hawthorn Village), Illinois. Fakty 

historyczne umieszczają rodzinę Sienickich kolejno w miejscowościach: Hayward, 

Conrath i Spencer w Wisconsin. Wujek Magdalen, Arthur Maciejewski, przeniósł się z 

Peru w stanie Illinois i mieszkał w Hayward; mogło to mieć wpływ, na ich 

przeprowadzkę do górnego Wisconsin. Jest to zrozumiałe, ponieważ naturalną 

skłonnością większości imigrantów było osiedlenie się przy rodzinie i czerpanie z niej 

wsparcia finansowego i emocjonalnego. Nowo przybyli nie tylko mieli do pokonania 

barierę kulturową, ale język był również powszechnym stresem. Rodzina i znajomi byli 

podporą. (…)  

Z pierwszego małżeństwa Magdalena miała trzyipółroczną córkę Annę, urodzoną        

25 lipca 1901 roku. Aleksander, żeniąc się z jej matką, roztoczył nad osieroconym dzieckiem 

opiekę i od tej chwili wychowywała się w pełnej rodzinie, a niebawem na świat zaczęło 

przychodzić jej przyrodnie rodzeństwo. Dnia 9 stycznia 1906 roku urodził się Julian, a rok 

później 31 października 1907 r. na świat przyszła Pelagia. 



12 
 

 

Foto 10. Pelagia Sienicka. Ok.1910 r. Pierwotnie fotografia udostępniona 17 lutego 2017 na stronie 

internetowej www.ancestry.com. przez osobę, posługującą się nickiem PRESSFIXER 

Pięć lat po ślubie Aleksander i Magdalena mieszkali na przedmieściach Chicago,         

w wiosce Hawthorne w hrabstwie Cook, w stanie Illinois (później nazwę tę zmieniono na 

Cicero). Miasto to znane jest w USA nie tylko z faktu, że nosi imię Marka Tulliusa Cycerona, 

rzymskiego męża stanu i mówcy, ale również z tego, że właśnie tam ukrywał się przed policją 

znany na całym świecie gangster Al Capone, który w Chicago zbudował swoje przestępcze 

imperium. Poza tym w 1911 r. w mieście oddano do użytku lotnisko zwane Cicero Flying 

Field jako pierwszy obiekt lotniczy znajdujący się na mniej więcej kwadratowej działce          

o powierzchni około 800 metrów (1/2 mili) z każdej strony. Sławni piloci tacy jak Hans-

Joachim Buddecke, Lincoln Beachey, Chance M. Vought i inni z Aeroklubu Illinois 

założonego 10 lutego 1910 r. latali stamtąd w różnych okresach w „erze pionierów” lotnictwa 

w Stanach Zjednoczonych. W późniejszych latach miasto znane było z ostrych zamieszek na 

tle rasowym.  

19 kwietnia 1910 r., podczas kolejnego, trzynastego spisu mieszkańców Stanów 

Zjednoczonych rachmistrz spisowy Adolf Frankl, przeprowadzający spis w miejscowości 
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Cicero, w formularzu spisowym odnotował następujące dane dotyczące Aleksandra i jego 

rodziny: 

Nazwisko: Aleksander Szynicki (błąd w pisowni nazwiska – powinno być Sienicki), 

Wiek w 1910 r.: 32 lata (powinno być 34), 

Data urodzenia: 1878 (powinno być 1876), 

Miejsce urodzenia: Rosja (Polska pod zaborem rosyjskim była wykreślona z mapy Europy), 

Miejsce zamieszkania w 1910 roku: Cicero, Cook, Illinois, USA, 

Ulica: 48th St., 

Numer domu: 2824, 

Rasa: biała, 

Płeć: męska, 

Rok emigracji: 1903, 

Relacja w stos. do głowy rodziny: głowa rodziny, 

Stan cywilny: żonaty, 

Imię małżonka: Magdalena, 

Miejsce urodzenia ojca: Rosja, (Polska pod zaborem rosyjskim była wykreślona z mapy 

Europy), 

Miejsce urodzenia matki: Rosja, (j.w.), 

Język ojczysty: polski, 

Zawód: robotnik, 

Rodzaj przemysłu: przemysł żniwny,  

Pracodawca, pracownik lub inna osoba: żywiciel rodziny, 

Posiadany lub wynajmowany dom: wynajem, 

Gospodarstwo lub dom: dom, 

Status naturalizacji: złożone dokumenty o naturalizację, 

Potrafi czytać: tak, 

Potrafi pisać: tak, 

Ilość lat w małżeństwie: 5, 

Bez pracy: tak, 

Liczba tygodni bez pracy: 8, 

Sąsiedzi: (brak wpisu) 

Domownicy:                                                   wiek:                  pokrewieństwo 

Alexander Szynicki (powinno być Sienicki); 32 lata (powinno być 34), głowa rodziny, 

Magdalena Szynicki (powinno być Sienicki); 28 lat                   żona, 

Anna Bandurski                         8 lat                   córka przyrodnia, 
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Julian Szynicki (powinno być Sienicki); 4 lata                  syn, 

Pelagia Szynicki (powinno być Sienicki); 2 lata                 córka, 

Władysław Szynicki (powinno być Sienicki); 23 lata (kawaler) stołownik – gość. 

 

 

Foto11. Arkusz spisowy mieszkańców miasta Cicero, Cook County, Illinois z 1910 r. 

 

Foto12. Wycinek arkusza spisowego. W czerwonej ramce część informacji dotyczących rodziny 

Aleksandra Sienickiego

 

Foto 13. Wycinek kolejnego arkusza spisowego 1910 r. na którym odnotowano informacje o rodzinie 

Alexandra Sienickiego. 
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Foto14. Alexander Sienicki z rodziną. Od lewej: Anna Bandurska, Magdalena, Pelagia, Aleksander, 

Julian Sieniccy. Fotografia wykonana ok. 1910 r. w Cicero, Illinois.  

Pierwotnie udostępniona 21 października 2009 r. na stronie internetowej www.ancestry.com. przez 

wnuczkę Stanisława i Magdaleny Sienickich, posługującą się nickiem    

W 1917 roku, gdy Stany Zjednoczone formowały swoją Armię, szykując się do przystąpienia 

do I wojny światowej, Aleksander Sienicki stanął przed wojskową komisją poborową i 

otrzymał kartę rejestracyjną. Jednak jako jedyny żywiciel rodziny na szczęście nie trafił do 

armii.  

 

Foto 15. Alex Sienicki U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917 - 1918 
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W 1920 roku podczas kolejnego, czternastego spisu ludności Sieniccy mieszkali na 

własnej farmie w miejscowości Sheman, położonej w hrabstwie Clark w stanie Wisconsin.       

W arkuszu spisowym odnotowano, że Alexander w 1917 roku uzyskał obywatelstwo Stanów 

Zjednoczonych. Skład jego rodziny od czasu poprzedniego spisu mieszkańców, powiększył 

się o trójkę dzieci: 9-letnią Felicję, 7-letnią Frances, 4-letniego Harry’ego i roczną Stellę. W 

sumie w 1920 roku rodzina Aleksandra i Magdaleny Sienickich składała się z 8 osób. Anna 

Bandurska, córka Magdaleny z pierwszego małżeństwa nie mieszkała na farmie. Pracowała w 

mieście.  

 

 

Foto 16. W poz. 100 wpisany 43-letni Sienicki Alex, głowa domu, rok przybycia do USA 1904. 

 

Foto 17. W czerwonej ramce pozostali członkowie rodziny Alexandra Sienickiego 

Nazwisko: Alex Sieniski (błąd w pisowni nazwiska – powinno być Sienicki), 

Wiek w 1920 r.:    43 lata (powinno być 44), 

Data urodzenia:    ok. 1877 (powinno być 1876), 

Miejsce urodzenia:    Polska,  

Miejsce zamieszkania w 1920 roku:  Sherman, Clark, Wisconsin, USA, 

Numer domu:     farma, 

Data pobytu:     1920 

Rasa:      biała, 

Płeć:      męska, 
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Rok emigracji:    1904, 

Relacja w stos. do głowy rodziny:  głowa rodziny, 

Stan cywilny:     żonaty, 

Imię małżonka:    Magdalena, 

Miejsce urodzenia ojca:  Rosja (Polska pod zaborem rosyjskim była wykreślona z 

mapy Europy), 

Miejsce urodzenia matki:   Rosja (j.w.), 

Język ojczysty:    polski, 

Czy potrafi mówić po angielsku:  nie 

Zawód:     farmer, 

Rodzaj przemysłu:    ogólne gospodarstwo,  

Pole zatrudnienia (pracodawca, pracownik lub inna osoba): własne konto, 

Posiadany lub wynajmowany dom:  własny, 

Dom wolny lub obciążony hipoteką: obciążony hipoteką, 

Status naturalizacji:     naturalizowany obywatel Stanów Zjednoczonych, 

Potrafi czytać:     tak, 

Potrafi pisać:      tak, 

Sąsiedzi:      (brak wpisu) 

Domownicy:                                       wiek:                               pokrewieństwo 

Alex Sieniski (powinno być Sienicki); 43 lata (powinno być 44), głowa rodziny, 

Magdalena Sieniski (powinno być Sienicki); 39 lat                  żona,  

Julian Sieniski (powinno być Sienicki);        14 lata                  syn, 

Pelagia Sieniski (powinno być Sienicki);    12 lata                 córka, 

Felsie Sieniski (powinno być Sienicki);      9 lat         córka, 

Frances Sieniski (powinno być Sienicki);      7 lat         córka, 

Harry Sieniski (powinno być Sienicki);      4 lat         syn, 

Stella Sieniski (powinno być Sienicki);      1 rok         córka, 

Po przeprowadzeniu się na farmę Sieniccy stali się praktycznie samowystarczalni. 

Prowadzili pionierski tryb życia bardzo odległy od warunków miejskich.  

Pani Celi Sienicki (wnuczka Aleksandra), okres ich życia na farmie opisuje w następujący 

sposób: 

(…) Alexander znalazł coś, co zatrzymało go na ziemi w Spencer. On, Magdalena                

i dziewięcioro dzieci, które pomagały uprawiać osiemdziesiąt akrów ziemi. Rodzina 

stała się samowystarczalna, uprawiając wszystko, co mogło zapewnić im wyżywienie. 

Chowano zwierzęta na ubój i krowy, by zaspokoić ich potrzeby mleczne. Nietrudno 

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=6061&h=53430273&indiv=try&viewrecord=1&r=an
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jednak wyobrazić sobie wiele posiłków składających się z dużej ilości ziemniaków po 

zakończeniu sezonu wegetacyjnego. Ubrania szyto ręcznie, a obowiązkiem Magdaleny i 

dziewcząt było zlokalizowanie, przyciągnięcie i porąbanie drobniejszego drewna, aby 

piec na drewno płonął i ogrzewał dom w surowe, zimowe miesiące. Wszystkie dzieci 

chodziły do szkoły, ale większość z nich w końcu przestała chodzić, gdy pojawiła się 

konieczność podjęcia obowiązków rolniczych. Dziewczynki skończyły tylko ósmą klasę 

(…)  

 

Foto 18. Magdalena i Alexander na farmie w Spencer, Wisconsin. Rok nieznany.  

Fotografia pierwotnie udostępniona 24 lutego 2009 przez ceil46038. 

Życie na farmie płynęło według surowych reguł. Każdy w rodzinie miał określone 

obowiązki i wszyscy wspólnie pracowali, by rodzina mogła przeżyć. Mijały lata i nagle 

przyszedł rok 1924, który przyniósł ze sobą tragedię dla Aleksandra i jego rodziny. Sieniccy 

stracili najstarszego syna. Juliusz zmarł w domu na zapalenie płuc, przeżywszy zaledwie 18 

lat. Był to straszny cios dla Sienickich. Alexander w najstarszym synu, który dopiero co 

osiągnął dorosłość, widział tego, który pomoże mu w prowadzeniu farmy, wesprze 

młodzieńczym zapałem i silnym ramieniem w ciężkiej farmerskiej pracy. Jednak los okazał się 

okrutny i napisał Alexandrowi inny scenariusz. Choroba i przedwczesna śmierć syna 

przekreśliły jego plany. W jednej chwili wszystko prysło jak bańka mydlana.  
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Praca na farmie wiązała się nie tylko z dużym wysiłkiem fizycznym, lecz niosła za 

sobą również wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Wnuczka Aleksandra, Cecilia Sienicki 

przytacza fragment wspomnień swojego ojca Jana opisujący jedną z takich niebezpiecznych 

sytuacji:    

John pamięta życie na farmie w Spencer w stanie Wisconsin jako bardzo rygorystyczne 

i czasami niebezpieczne. Jeśli ktoś nie zawsze zwracał baczną uwagę na wykonywaną 

pracę, mogło to go kosztować utratę palca, kończyny lub co gorsza, życia. Taka lekcja 

była kilkakrotnie przerabiana w domu Aleksandra Sienickiego. Jeden z takich 

incydentów wydarzył się latem podczas zwożenia siana. Alex trzymał rękę tam, gdzie 

nie należało i bloczek do podnoszenia i transportu siana do stodoły złapał jego palec. 

Konsekwencją była utrata stawu na palcu wskazującym, a także wylądowanie na 

plecach na zaczepie wagonu. John J. wspomina, że po tym zdarzeniu jego ojciec leżał 

kilka tygodni w stanie rekonwalescencji. Powiedział, że Alex naprawdę był mocno bity 

przez życie na tej farmie7. 

 

Kolejny, piętnasty spis ludności w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono w 1930 

roku. Znowu rachmistrze spisowi wędrowali od domu do domu, od farmy do farmy. 5 

kwietnia 1930 roku panna Belle Smith, zawitała na farmę Sienickich i przystąpiła do 

wypełniania formularza spisowego, w którym odnotowała dane dotyczące rodziny Aleksandra. 

Z zapisanych informacji wynika, że Sieniccy nadal mieszkali na farmie w miejscowości 

Sherman położonej w hrabstwie Clark w stanie Wisconsin. Przybyło im tylko lat. Aleksander 

liczył sobie już 54 lata a Magdalena 49. Skład rodziny też uległ zmianie. Ich najstarszy syn 

Julian nie żył od 16 lat, ale w tym czasie na świat przyszli dwaj synowie, Edward i John. 

Starsze dzieci pozakładały już swoje rodziny i poszły w świat szukać własnego miejsca          

w życiu. Na farmie pozostali tylko: 14-letni Hary, 12-letnia Stella, 10-letni Edward i 

najmłodszy, 5-letni John. 

                                                           
7
 (Tekst opublikowany 13 marca 2009 przez ceil46038).  
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Foto 19. Rachmistrz spisowy podczas spisu. Przykładowe zdjęcie archiwalne. 

 

Foto 20. Skład rodziny Alexandra Sienickiego w 1930 r. 
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Foto 21. Farma w Spencer ok. 1930 r. Aleksander Sienicki z najmłodszymi synami Edwardem i Janem. 

Fotografia udostępniona przez córkę Jana Cecilię Sienicki (celi46038), 18lipca 2009 r.  

  



22 
 

 

Foto. 22. Farma w Spencer, Wisconsin. Od lewej: niezidentyfikowana z imienia mała dziewczynka       

i Alexander Sienicki z synami, Janem, Edwardem i Harym.  

Fotografia udostępniona przez córkę Jana, Cecilię Sienicki (celi46038), 18lipca 2009 r.  

 Żniwa na farmie, jak w każdym gospodarstwie rolnym, to był okres wytężonej pracy. Często 

ścigano się z pogodą, która czasem utrudniała zbiór. Zebrane plony musiały być koniecznie 

suche, inaczej cała praca poszłaby na marne. 

 

Foto 23. Żniwa na farmie w Spencer, Wisconsin. Magdalena i Alexander Sieniccy ze swoimi końmi 

"księciem" i "królową". Data wykonania zdjęcia nieznana. Fotografia udostępniona 18 lipca 2009 r., 

przez p. Cecilię Sienicki. 
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Podczas żniw czy sianokosów, każda para rąk była na wagę złota. Czasami w trakcie zbiorów 

rodzinie Sinickich pomagał Frank Fausulito który smalił cholewki do ich córki Pearl (Pelagii). 

Ten okres z życia na farmie tak wspomina Cecylia Sienicki: 

(…) Frank był słodki dla Pearl (poznał ją, kiedy pracowała w restauracji w Waukegon, 

Illinois) i przyjechał odwiedzić farmę; podczas wakacji pomagał w pracach na farmie. 

Frank był bardzo silny i mógł podnieść worek cukru zębami i położyć go na stole. 

Młodsze dzieci pamiętają, że jeździł sportowym małym coupe, a chłopcy bardzo lubili 

jeździć z nim do Spencer…8 

 

Foto 24. Farma w Spencer, Wisconsin (data nieznana). Przygotowania do zbioru siana. Od lewej: 

Magdalena, Alexander, Frank Fausulito i Edward Sienicki. 

 Kolejny spis mieszkańców przeprowadzony w 1940 r. obrazuje sytuację na fermie Sienickich  

Nazwisko:        Alex Sienicki, 

Respondent9:        tak 

Wiek:         64 lata 

Szacowany rok urodzenia:      ok. 1876 

Płeć:         męska, 

Rasa:         biała 

Miejsce urodzenia:       Polska, 

Stan cywilny:        żonaty, 

Relacja w stos. do głowy rodziny:     głowa rodziny, 

Dom w 1940 roku:       Sherman, Clark, Wisconsin, 

                                                           
8
 (Tekst opublikowany 18 lipca 2009 przez ceil46038).  

9
 Respondent – osoba, która na coś odpowiada, zwłaszcza dostarczająca informacji do ankiety lub 

kwestionariusza. 
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Mapa domu w 1940 roku:      ------- 

Gospodarstwo rolne:       tak, 

Miejsce zamieszkania w 1935 roku:     Sherman, Clark, Wisconsin, 

Obywatelstwo:       naturalizowany, 

Numer arkusza:       8B, 

Liczba gospodarstw domowych w kolejności odwiedzin:  150, 

Zawód:        rolnik, 

Dom jest własnością lub wynajmuje:       własność, 

Wartość wynajmu domu lub miesięcznego wynajmu:   2000, 

Uczęszczał do szkoły lub liceum:      nie, 

Ukończony najwyższy poziom nauki:     szkoła podstawowa II klasa, 

Godziny przepracowane tydzień przed spisem powszechnym:  84,10 

Klasa pracownika:        praca na własny rachunek, 

Tygodnie przepracowane w 1939 r .:     52, 

Dochód:         0, 

Dochód z innych źródeł:       nie, 

Domownicy:                         wiek:             pokrewieństwo 

Alex Sienicki;      64 lata,     głowa rodziny, 

Magdalena Sienicki;    39 lat,             żona,  

Edward Sienicki;     20 lat,    syn, 

John Sienicki;     15 lat,    syn. 

 

Foto 25. Zwożenie drewna do pieca. Edward i Harry Sieniccy. Spenser, Wisconsin. Udostępnione 

przez ceil46038, 18 lipca 2009r. 

                                                           
10

 Podana liczba godzin wskazuje na pracę w gospodarstwie siedem dni w tygodniu po 12 godzin. 
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Foto 26. Spencer, Wisconsin. Edward i Hary zwożą drewno do pieca. Udostępnione przez ceil46038, 

18 lipca 2009 r. 

  

Kiedy synów Aleksandra Sienickiego zabrano do wojska, sytuacja na farmie zrobiła się dość 

trudna. Wiekowo Alexander zbliżał się już do emerytury, a na farmie brakowało rąk do pracy.  

Zmuszony więc był zwrócić się do rodziny z prośbą o pomoc. Jak ta pomoc wyglądała, 

opisuje Cecilia Sienicki w dalszej części swoich wspomnień z farmy, przytaczając 

opowiadanie Lorraine Barker-Kosacz (córki Anny – najstarszej z dzieci Sienickich) – wnuczki 

Magdaleny Sienickiej:  

(…) Po otrzymaniu kilku starych fotografii przedstawiających życie na farmie w 

Spencer w stanie Wisconsin, Lorraine powiedziała, że przywołało to wspaniałe 

wspomnienia, kiedy pomagała w pracy na roli. W czasie II wojny światowej dziadek 

Sienicki „stracił” dwóch synów na skutek poboru do wojska (najstarszy syn nie żył), w 

wyniku czego tylko on i syn Edward mieli uprawiać ponad 80 akrów ziemi. Córki 

pracowały już zawodowo w innym miejscu lub wyszły za mąż w innych stanach. Alex 

powiadomił rodzinę, że pilnie potrzebuje pomocy na lato i ku jego niedoli, właśnie 

Lorraine została do niego wysłana. Jestem pewna, że był wdzięczny za każde sprawne 

ciało, ale dziewczyna (?) Następnego dnia po przyjeździe Lorraine kuzyn Ed zawiózł ją 

do miasta, aby ubrała się w odpowiedni strój – kombinezon i buty. Lorraine nauczyła 

się nawet jeździć traktorem w porze zbioru siana. Koordynacja ze sprzęgłem, 

przyspieszaniem i zatrzymywaniem jest umiejętnością, której się nauczyłam podczas 

jazdy traktorem. Opowiadała, że podczas ciągnięcia wozu z sianem wielokrotnie 

strąciłaby dziadka z nóg i słyszała jego siarczyste przekleństwo. Lorraine nie tylko 

pomagała w pracach na zewnątrz, ale pomagała babci gotować, prać ubrania (założę 
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się, że nie mieli nowoczesnego Maytaga) i prasować żelazkiem rozgrzanym na piecu 

opalanym drewnem. Wieczorami dziadek siadał przy kuchennym stole i czytał gazetę i 

jadł swoje wiatrakowe ciasteczka. Wtedy ciasteczka nie były pakowane w schludne 

celofanowe pojemniki, ale ważone i wkładane do papierowych toreb. Babcia ostrzegła 

Lorraine, że nie wolno jej jeść żadnego z tych ciasteczek, bo były to ciasteczka 

dziadka!11 

   

 

Foto 27. Koszenie żyta. Alex Sienicki na snopowiązałce. Farma w Spencer, Wisconsin, około 1941 

roku. Udostępnione przez ceil46038 13 marca 2009 r.  

Po zakończeniu wojny sytuacje Aleksandra i Magdaleny Sienickich na ich gospodarstwie 

stawała się coraz bardziej trudna. Ubyło rąk do pracy a im przybywało lat z każdym kolejnym 

rokiem. Pani Celia Sienicki tak opisuje rok 1947 i wydarzenia, jakie nastąpiły w rodzinie 

Sienickich: 

(…) Podobnie jak to się dzieje obecnie, dzieci po kolei opuszczały rodzinny dom, aby 

znaleźć własną drogę, niezależnie od tego, czy chodziło o rozpoczęcie kariery 

zawodowej, zaciąg do służby wojskowej czy wyjście za mąż. W pewnej chwili stało się 

faktem, że Aleksander w wieku 71 lat nie mógł już samodzielnie uprawiać 

osiemdziesięciu akrów i musiał rozważyć kwestię sprzedaży. Poza tym bardzo 

potrzebny był mu komfort i cieplejszy klimat. Jaki stan mógł mu to zaoferować? Może 

Indiana? Mając córkę (Stella) i zięcia już mieszkających w Walkerton12 oraz syna 

                                                           
11

 (Tekst opublikowany 6 września 2009 r. przez ceil46038) 
12

 Walkerton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph. 
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(Eda) mieszkającego w Bremen13, stan Indiana zapewnił Alexowi wszystko, czego 

potrzebował do przeprowadzki. Znajdował się blisko trasy do Chicago, gdzie inne 

potomstwo założyło swoje rezydencje, a ziemia w hrabstwie St. Joseph w stanie Indiana 

była w dość przystępnych cenach. W 1947 r. nadszedł czas, aby spakować 

gospodarstwo i ruszyć na południe. Wraz z najmłodszym synem (Johnem), który 

właśnie wyszedł z wojska, przeniesiono dziadków do tymczasowego mieszkaniach w La 

Porte14, dopóki ich dom nie został zbudowany w Clark15 na południe od Walkerton. 

Budowę rozpoczęto natychmiast od wykopania piwnicy. Wynajęto konia i pogłębiarkę, 

aby wydłubać dziurę, która ostatecznie stała się centrum rozrywki dla wielu przyszłych 

rodzinnych spotkań. John pomagał w budowie, ale był zajęty prowadzeniem sklepu 

jubilerskiego w mieście; większość pracy więc wykonywał Alex w ciągu dnia. W 

krótkim czasie dom został ukończony i dziadkowie opuścili domek w La Porte (…)16  

 

 

Foto 28. Alex Sienicki w Walkerton, w stanie Indiana na swoich nowych włościach. Rok 1947. 

Udostępnione przez ceil4603, 18 lipca 2009 r. 

  

                                                           
13

 Bremen to miasto w niemieckim okręgu Marshall County w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych. Zostało 

złożona w 1851 roku, kiedy to duża część wczesnych osadników pochodzących z Niemiec przybyła do USA i to 

właśnie oni spowodowali, że wybrano nazwę Bremen. 
14

 La Porte – miasto (city), ośrodek administracyjny hrabstwa La Porte, w północno-zachodniej części stanu 

Indiana, w Stanach Zjednoczonych. 
15

 Clark County to hrabstwo w amerykańskim stanie Indiana, położone bezpośrednio po drugiej stronie rzeki 

Ohio od Louisville w stanie Kentucky. 
16

 (Tekst opublikowany 6 września 2009 r. przez ceil46038). 
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Foto29. Koontz Lake, Walkerton, Indiana. Zdjęcie rodziny Sienickich. Od lewej: Alex, John Julius, 

Edward, Stella, Francis, Felice, Pelagia (Pearl), Anna i Magdalena. Harry'ego nie ma na zdjęciu. 

Możliwe, że to on wykonał fotografię. Rok ok.1947. Fotografia udostępniona przez ceil46038, 18 lipca 

2009 r. 

 

Foto 30. Alexander Sienicki. Walkerton, Indiana, 1950 r.  

Udostępnione przez ceil46038, 2 lutego 2009 r. 
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23 stycznia 1955 roku Aleksander i Magdalena Sieniccy obchodzili jubileusz złotych 

godów. Odbyła się piękna uroczystość wieńcząca pięćdziesiąt lat ich wspólnego życia.         

Na uroczystość przybyła cała rodzina Sienickich. Żartom, śmiechom i wspomnieniom na 

pewno nie było końca. Jubilaci otrzymali wielki tort, żeby można było obdzielić wszystkich 

gości z ich licznej rodziny. Wykonano pamiątkowe zdjęcie, na którym uwieczniono 

uśmiechniętych i szczęśliwych jubilatów w otoczeniu ich dorosłych dzieci. Na fotografii 

brakuje tylko nieżyjącego syna Juliusza i córki Frances, która prawdopodobnie obsługiwała 

aparat fotograficzny, uwieczniając tę doniosłą chwilę.  

 

 

Foto 31. Pięćdziesiąta rocznica ślubu Alexandra i Magdaleny Sienickich. Od lewej w I rzędzie: 

najmłodszy syn John Julius, jubilaci Alexander i Magdalena Sieniccy, syn Edward. 

II rząd: Heronim (Hary), Pelagia (Pearl), Felice, Stella, Anna Evelin Bandurski –córka Magdaleny       

z pierwszego małżeństwa. Udostępnione przez ceil46038 13.sierpnia 2018 r. 
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Foto 32. Jubilaci Alexander i Magdalena Sieniccy.  

Fotografia udostępniona 19 kwietnia 2018r. przez ceil46038. 

15 maja, tego samego roku, w którym Sieniccy obchodzili jubileusz 50-lecia ślubu,         

w Walkerton, St Joseph, Indiana nieoczekiwanie zmarła Magdalena – żona Aleksandra.          

W swoich wspomnieniach o dziadkach Ceil Sinicki napisała: 

(…) Magdalen cieszyła się tylko siedmioma latami tego nowego życia, ponieważ 

zmarła  z powodu niewydolności serca w 1955 roku”. 
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Magdalena przeżyła 73 lata, w tym 61 lat w Stanach Zjednoczonych. Pochowana została na 

cmentarzu Woodlawn w Walkerton, hrabstwo St. Joseph w stanie Indiana. Lokalizacja grobu: 

Sekcja A, rząd 21 grób nr 14. 

 

 

Foto 33. Cmentarza Woodlawn i mapka z zaznaczonym sektorem, gdzie pochowani zostali Sieniccy. 

 

Kolejne lata swego życia Aleksander spędzał sam, ale nie w zupełnej samotności. Jego dzieci 

wraz z wnukami chętnie odwiedzały go, by oderwać się od miejskiego życia. W pamięci 

wnuczki Aleksandra, Celi Sienickiej utrwaliły się niezapomniane obrazy z tych odwiedzin        

w domu dziadka. Po latach, w barwny sposób opisała te chwile: 

(…) Po pięćdziesięciu latach małżeństwa Aleksander będzie musiał odtąd żyć sam. 

Alex zdobył wystarczająco dużo ziemi, by budować na niej, gdzie mógł uprawiać 

ogród, założyć mały warsztat, uprawiać winogrona i zbierać owoce z drzew 

owocowych. Było to wspaniałe miejsce, do którego rodzina mogła przyjechać i uciec 

od miejskiego życia. Poletko truskawkowe zapewniało niekończące się wspomnienia 

dzieci wpadających w szał z powodu słodkich owoców. Z pewnością ciężko było 
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napełnić wiadro, kiedy zajmowano się więcej jedzeniem niż zbieraniem! Dynie były 

obfite i nie było nic smaczniejszego niż domowej roboty pepitas (prażone pestki dyni). 

Kiedy wchodziło się do kuchni, zawsze była pełna blach do ciastek. Jesień była 

sezonem, na który nie można się było doczekać i na pewno nie można było kupić tych 

rzeczy w lokalnym sklepie za pięć i dziesięć centów. W altanie winogronowej Concord 

fajnie było ukrywać się przed nieznośnymi braćmi, ale pająki i ich sieci sprawiały, że 

było to wyjątkowo przerażające. To nie było miejsce dla dziewczęcych zabaw ani 

dziewczyn wrażliwych… Rabarbar urósł jak uszy słonia, a stolarnia Alexa pachniała 

egzotycznie od wiórów drewna – jaki był jego następny projekt? Przekonaliśmy się 

wcześnie, że nie można wspinać się na kwaśne wiśnie, ponieważ sączący sok po prostu 

nigdy się nie zmyje. Wydawało się, że wszystko przykleiło się do mazi, niezależnie od 

tego, czy był to brud, czy mrówki. Pomimo przerażającego smrodu, bielony wychodek 

był mile widziany, gdy ktoś przedłużał wyprawę w głąb lądu. I tak, był wyposażony w 

standardowy katalog Sears Roebuck do czytania lub higieny osobistej. Myślę, że 

chłopcy potajemnie lubili korzystać z wychodka, żeby w gazetach przyglądać się 

działowi bielizny damskiej!  

Gdy przybywali krewni, Alex na swój gościnny sposób wyjmował wino Mogen-David i 

wlewał do małych szklanek, częstując dorosłych. To była czysta przyjemność w 

najprostszej formie i rytuał niedzielnych wizyt. Rozmowa prowadzona była w języku 

ojczystym – polskim. Bardzo rzadko Alex rozmawiał z wnukami po angielsku, ponieważ 

ich dziecięca niecierpliwość rosła wykładniczo wraz z brakiem zrozumienia. To było 

nasze nieszczęście, ponieważ później okazało się, że straciliśmy okazję, by dowiedzieć 

się czegoś o człowieku, który rozpoczął naszą historię w Ameryce.  

Jego córka, Stella, wspomina, jak wiele razy Aleksander kupował ubrania i przechodził 

przez żmudne zadanie pakowania ich i wysyłania pocztą do krewnych nadal 

mieszkających w Polsce. A w tym czasie w Polsce obowiązywała zasada rządowa, 

wszystkie przychodzące paczki i poczta podlegały przeszukaniu i zajęciu. Odbiorcy 

otrzymali bardzo mało oryginalnej treści.  

To jest mały przykład tego, jak szczęśliwy Aleksander żył w Ameryce i czego NIE 

musiał znosić w swoim rodzinnym kraju.  

Niewiele wiadomo o rodzinie, która pozostała w starym kraj, po tym jak wiele lat temu 

Alex przekroczył Atlantyk. To, ilu jego krewnych przeżyło pandemię grypy w latach 

1917-1918, jest otwarte na spekulacje. A co z jego rodzicami, rodzeństwem, ciotkami i 

wujkami? Co tak naprawdę sprawiło, że Aleksander opuścił Polskę i wyruszył w tak 
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wielką podróż w nieznane, zwane Ameryką? Ekscytujące w genealogii jest odkrycie. 

Odkrywanie tego, co zmotywowało Aleksandra i Magdalenę do imigracji i skłoniło ich 

do wyjazdu, jest wyrazem szacunku dla nich i uznania trudności, jakie musieli pokonać, 

aby odnieść sukces. Linia Aleksandra Sienickiego jest teraz w siódmym pokoleniu i to 

samo w sobie jest hołdem dla ich wysiłku i ofiar, jakie ponieśli. W końcu historia Alexa 

i Maggie będzie kompletna, ponieważ kolejne pokolenia wnoszą swoje historie życia i 

dodają się do otaczającego świata, który nazywamy „rodziną”. Tak się składa, że 

punktem wyjścia jest Alexander Sienicki… - Aleksander zmarł ze starości 23 września 

1970 r.; miał 94 lata. Śpij dobrze, Dziadku17. 

 

Foto 34. Czerwiec 1959, Walkerton, Indiana. Alexander Sienicki obok krzewu pomarańczy. Fotografia 

udostępniona przez ceil46038, 13 marca 2009 r. 

                                                           
17

 Tekst napisany przez P. Celi Sienicki, ceil46038 wnuczkę Aleksandra i Magdaleny. Udostępniony 30 stycznia 

2009 r. stronie internetowej www.ancestry.com  

http://www.ancestry.com/account/profile/0170bb09-0001-0000-0000-000000000000
http://www.ancestry.com/
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Foto 35. Maj 1959. Miami Street, mieszkanie Johna w South Bend, Indiana. Osoba niezidentyfikowana      

i Alex Sienicki. 

  

 

Foto 36. Lipiec 1960. Walkerton, Indiana. Anna Bandurski-Barker, Mike Kalal, Pearl Kalal, Alex 

Sienicki. Fotografia udostępniona 13 marca 2009 r. przez nceil46038. 
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Rysunek 37. Walkerton, Indiana. Alexander Sienicki z córką Franciszką (Frances) Johnson.  

Fotografia udostępniona przez ceil46038, 13 marca 2009 r. 

 

Foto 38. Walkerton, Indiana. Alex z małą dziewczynką, może jest to wnuczka Cathy Abbott. 
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Foto 39. Alexander Sienicki z niezidentyfikowanym młodym mężczyzną. Data i miejsce wykonania 

zdjęcia nieznane. Fotografia udostępniona przez ceil46038, 13 marca 2009 r. 

 

Aleksander Sienicki żył 94 lata. Zmarł w szpitalu w La Porte,18 w stanie Indiana 23 września 

1970 roku. Jego serce przestało bić o godzinie 9:10. Przyczyną zgonu były choroby 

spowodowane wiekiem: zastoinowa niewydolność serca, mocznica wtórna i niewydolności 

nerek. Aleksander zmarł w 6 dni po śmierci swojej pasierbicy Anny Evelyn Bandurski 

(Barker), która zmarła 18 września 1970 r. w wieku 69 lat.  

                                                           
18

 La Porte – to małe miasto położonym w północnym regionie Indiany. Znajdują się tam dwa jeziora 

rekreacyjne, Pine Lake i sąsiadujące z nim Stone Lake. Chociaż jeziora leżą blisko siebie, są one bardzo różne. 

Pine Lake Pine Lake o powierzchni 543 akrów zapewnia dużo miejsca do jazdy na nartach wodnych, żeglarstwa                

i wakeboardingu. Dwie komercyjne mariny wzdłuż linii brzegowej oferują wynajem pontonów, naprawy łodzi, 

przechowywanie i miejsce do dokowania. Szereg nieruchomości nad jeziorem Pine oferuje krótkoterminowy 

wynajem wakacyjny w szerokiej gamie przedziałów cenowych.  
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Foto 40. Akt zgonu Aleksandra Sienickiego. Indiana, U.S., Death Certificates, 1899-2011 

Pochowany został 25 września 1970 roku na cmentarzu Woodlawn w Walkerton, hrabstwo St. 

Joseph w stanie Indiana. Spoczął obok swojej żony Magdaleny. Po 50 latach małżeństwa i 15 

latach rozłąki od chwili jej śmierci, dołączył do niej już na zawsze.  

Lokalizacja grobu: Sekcja A, rząd 21 grób nr 15. 

 

Foto 41. Tablica nagrobna Aleksandra Sienickiego na cmentarzu Woodlawn, Walkerton w stanie 

Indiana. Fotografia udostępniona przez ceil46038, 24 lutego 2009 r. 

Wiele lat po śmierci Aleksandra, jego wnuczka Pani Celi Sienicki przywołała w swej pamięci 

wspomnienia o dziadku. Będąc dorosłą kobietą, inaczej spojrzała na wiele spraw i spisując 

swoje wspomnienia o nim, uzmysłowiła sobie, jak wiele dziadek potrafił i jak dużo dawał          

z siebie dzieciom i wnukom. Jego wielkość polegała również na tym, że potrafił zaszczepić        

w dzieciach pewne wartości, które w późniejszych latach przeszły na wnuki. Sposób, w jaki 



38 
 

wnuczka pisze o dziadku, to hołd oddany mu za jego wysiłek, trud w całym jego życiu oraz 

szacunek i wdzięczność za to, że dzięki niemu rośnie już siódme pokolenie rodziny. 

 

Dzieło dziadka 

Kiedy dojrzałam w myśleniu o kreatywności ludzi, polubiłam wszystko, co robione 

ręcznie. Doceniam czas, wysiłek, poświęcenie i miłość, które ktoś wkłada w tworzenie 

artykułu, bez względu na to, czy jest użyteczny, czy całkowicie dekoracyjny. W 

obecnych czasach, w których żyjemy, niezwykle trudno jest poświęcić czas na hobby, 

plastykę, czytanie itp., ponieważ nasz harmonogram nakazuje nam być w ciągłym 

ruchu, zwłaszcza w przypadku małych dzieci w gospodarstwie domowym. Kiedy więc 

jestem odbiorcą czyjegoś dzieła, czuję się zaszczycona i wyjątkowa, ponieważ 

otrzymuję rolę twórcy. Prawdę powiedziawszy, nie zawsze tak było ze mną wcześniej. 

Mieszkając w północnej Indianie, pamiętam, że gdy byłam bardzo mała, miałem około 

siedmiu lub ośmiu lat, rękawiczki pojawiały się w samą porę na zimną, śnieżną 

pogodę. Nakrycia rąk były koniecznością, aby powstrzymać odmrożenia. Zwłaszcza w 

tak młodym wieku – zimno nie przeszkadzało mi, dopóki nie podrosłam. Problem z tymi 

rękawiczkami polegał na tym, że wydawały mi się brzydkie. Będąc dziewczyną, 

pomyślałam, że rękawiczki powinny być kolorowe, a nie mieć oliwkowy kolor, tak jak 

te, które zawsze zdarzało mi się mieć. Wiem, że moja mama miała lepszy gust niż 

oliwkowo szary, ale jako dziecko nigdy nie myślałem o tym poza tym punktem i nosiłem 

je, mimo wszystko. Miałam nadzieję, że mama pewnego dnia wręczy mi rękawiczki w 

kolorze różowym, fioletowym lub nawet w paski, ale tak się nigdy nie stało. Myślę, że 

kwestia koloru odegrała rolę w tym, że nie dbałam o to, by je pilnować. W 

konsekwencji jedna lub obie rękawiczki zawsze gdzieś znikały i nigdy więcej się nie 

odnajdywały. Przecież rękawiczki nie łączą się z nami na całe życie! To, co utkwiło mi 

w pamięci o rękawiczkach, poza ich nieładnym kolorem, to było to, że były idealnie 

zrobione na drutach – i pasowały idealnie! Pamiętam, że obejrzałem ściągacz 

mankietu i każdy ścieg był ładny i dopasowany, utrzymując rękawiczki dokładnie tam, 

gdzie powinny; nie ześlizguje się z mojej ręki. Tam, gdzie rękawiczka zwężała się na 

moich palcach, ściegi opadające były jednolite, nic nie było poza linią, a zapięcie na 

drutach było perfekcyjnie wykonane bez pozostawiania masywnego węzła. Człowieku, 

gdyby były tylko w kolorze różowym!!! Dopiero później, bo w liceum, dotarło do mnie, 

że Dziadek był mistrzem robienia na drutach i szydełkowania. „Żarówka zapaliła się” 

dopiero pewnego ciepłego dnia, kiedy pomagałem mamie składać koce z zimowego 

użytku i skomentowałem, że koc mojego brata był wyjątkowo gruby i ciężki. Został 
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wykonany z kremowej i miękkiej brązowej odmiany wełny i pasowałby do 

pełnowymiarowego łóżka. W tym wieku byłam już dość biegła w szydełkowaniu, więc 

mogłam zidentyfikować koc jako szydełkowany. Mama potwierdziła moją ocenę, ale 

dodała, że dziadek zgrzeblował wełnę owiec na farmie w Wisconsin, przędził ją i zrobił 

koc. To było piękne! To on produkował dzianinowe rękawiczki; upewniając się, że cała 

szóstka z nas, dzieci, będzie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Teraz 

żałuję, że nie mam ani jednej z tych rękawiczek i zastanawiam się, ilu kuzynów zostało 

obdarzonych jego dziełem. Założę się, że nikt też nie otrzymał różu!19 

 

Dzieci Magdaleny i Aleksandra Sienickich: 

 

1. Anna Bandurska (córka Magdaleny z pierwszego małżeństwa), urodziła się 25 

lipca 1901 r. w St. Louis, Missouri, USA. 

 

Foto 42. Księga, w której odnotowano fakt narodzin Anny Bandurskiej. 

 

 

Rysunek 43. Wycinek księgi urodzeń. W czerwonej ramce zapis dotyczący urodzenia Anny 

Bandurskiej. 

 

                                                           
19

 Napisane i udostępnione przez Panią Celi Sienicką 28 sierpnia 2009 r. 
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Po ukończeniu ośmiu klas szkoły podstawowej i osiągnięciu pełnoletniości, Anna 

przeprowadziła się do Chicago i podjęła pracę jako kelnerka w restauracji. W Chicago poznała 

Franka Percivala Barkera, za którego wyszła za mąż. Ślub odbył się 1 sierpnia 1922 r. w 

Chicago, Cook, Illinois (akt małżeństwa nr 0954673. Cook County, Marriage Index, Years 

1914 THRU 1942, page no 398). Frank i Anna mieli pięcioro dzieci: 

1) Evelyn Barker ur. ok. 1924 r.; 2) Frank J Barker ur. ok. 1925 r.; 3) Robert E. Barker ur. ok. 

1927 r.; 4) Lorraine Barker ur. ok. 1930 r.; 5) Daniel I. Barker ur. ok. 1934 r. 

 

    Foto 45. Anna Bandurska. Zdjęcie wykonane         

   w dniu ślubu w 1921 roku. Udostępnione przez      

ceil46038, 24 sierpnia 2011r. 

 
 
Foto 48. Chicago, rok 1943. Frank Barker i Anna Bandurski. 

 

Foto 44.Pearl Kalal i Anna Bandurska. Rok 1920. 

Udostępnione przez ceil46038, 24 sierpnia 2011 r. 
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Foto 46. Wojskowa karta rejestracyjna Franka Barkera – męża Anny Bandurskiej 

Anna z mężem Frankiem Barkerem podczas jego urlopu udzielonego w trakcie służby 

w armii amerykańskiej. Frank stacjonował w Fort Benning w stanie Georgia, wrócił do 

Chicago, by odwiedzić rodzinę. Fotografie udostępnione 2 listopada 2013 r. przez 

osobę posługującą się nickiem dencan . 

 

Foto 47. Cztery pokolenia. Joseph Okeefe, matka Evelyn Okeefe, babcia Anna Barker (Bandurska)         

i prababcia Magdalena Sienicki 

 

http://www.ancestry.com/account/profile/03121ceb-0000-0000-0000-000000000000
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Foto 48. Anna Barker (Bandurska) z rodziną.  

Udostępnione przez Sean McQuaid 11 października 2020 r. 

Anna mieszkała w Bellwood, Cook, Illinois, Stany Zjednoczone w 1935 r. i Caldwell 

Township, Sumner, Kansas, Stany Zjednoczone w 1940 r. Zmarła 18 września 1970 r. w 

Chicago, Cook, Illinois, Stany Zjednoczone, w wieku 69 lat. 

  

2. Julian Sienicki urodził się 9 stycznia 1906 roku w wiosce Hawthorne (później 

znane jako Cicero – przedmieście Chicago) w hrabstwie Cook w stanie Illinois.  

 

Foto 49. Wyciąg z indeksu urodzonych w hrabstwie Cook, Illinois. 
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Osoba wykonująca indeksację urodzonych w hrabstwie Cook, Illinois, błędnie wpisała 

pochodzenie etniczne Juliana Sienickiego podając, że jest on Kanadyjczykiem 

(podkreślone czerwoną linią). Odniosła się do tego Celi Sienicki (bratanica Juliana), 

zamieszczając komentarz 

wyjaśniająco-prostujący. 

  

 

Pochodzenie etniczne jest polskie, a nie kanadyjskie. 

Julian zmarł przedwcześnie w 1924 r. na zapalenie płuc, przeżywszy zaledwie 18 lat. 

Pochowany został na Gate of Heaven Cemetery (cmentarz Brama Niebios, znany 

również jako Cmentarz Królowej Nieba) w Marshfield, Wood County, Wisconsin. 

Lokalizacja: 1110 N. St. Joseph Avenue. 
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Foto 50. Cmentarz w miejscowości Marshfield, Wood County, Wisconsin, na którym 

pochowano Juliusza Sienickiego. 

 

3. Pelagia (Peryl) Sienicki urodziła się 31października 1907 r. w wiosce Hawthorne 

(później znane jako Cicero – przedmieście 

Chicago) w hrabstwie Cook, w stanie 

Illinois. Ukończyła 8 klas szkoły 

podstawowej. Po uzyskaniu pełnoletności, 

rozpoczęła pracę w restauracji w 

Waukegon, Illinois. Pracowała jako 

kelnerka. 1 kwietnia 1932 r. wyszła za 

mąż za Georga Abbotta. Pelagia i George 

Abbott mieli troje dzieci, dwóch synów: 

George J. Abbott, John A. Abbott   i córkę 

Catherine (nazwisko po mężu 

Durakovich). Mieszkali w mieście 

Hammond pod adresem: 6420 Harrison 

Ave, w stanie Indiana. Ostatnie miejsce 

zamieszkania u córki Catherine Durakovich 301King Henry Dr. Schereville, Lake, 

Indiana. 
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Foto 51. Pelagia (Peryl) Sienicka na farmie rodziców w Spencer, Wisconsin 

 

 

Foto 52. Rodzeństwo: Stella, Pearl i Edward Sieniccy w mieście Spencer, Wisconsin.  

Data wykonania zdjęcia nieznana. Fotografia udostępniona przez ceil46038, 18 lipca 2009 r. 
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          Foto 53. George i Pearl Abbott        Foto 54. Pelagia Sienicka (Pearl Abbot) ze  

                                                 zdjęciem z dzieciństwa.           

                                             

 

Foto 55. Pelagia z najmłodszym bratem Johnem i jego żoną Ireną 
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Pelagia zmarła 18 kwietnia 2001r. w domu swojej córki Katherine Durakovich,  

w Schererville, hrabstwo Lake, stan Illinois. Żyła 93 lata, osiągając prawie wiek swojego ojca.                               

 

Foto56. Akt zgonu Pelagii Abbott (z domu Sienicka) 

Pelagia (Pearl) Abbott pochowana została 23 kwietnia 2001 r. na katolickim cmentarzu Saint 

John Joseph w mieście Hammond, hrabstwo Lake, w stanie Indiana, USA. 

 

Foto 57. Tablica nagrobna Pearl Abbott 
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4. Felicja (Felice) Sienicka urodziła się 27 maja 1910 r. w Cicero w stanie Illinois. 

Mężem jej został Frank J. Omelian urodzony 28 marca 

1906 r. w Illinois (zmarł 21 maja 1974 r. w Rietbrock, 

Marathon, Wisconsin).  

Frank i Felicja mieli troje dzieci: wie córki, Rose i 

Catherine, oraz syna Franka. Rose urodziła się 16 

października 1933 roku w mieście Rietbrock w hrabstwie 

Marathon. Poślubiła Andrzeja T. Kijaka 21 października 

1953 r. w kościele Świętej Rodziny w Poniatowskim,20 w 

Wisconsin. Później zamieszkała w Mosinee. Druga córka 

Catherine wyszła za mąż za Ronalda Schuette i zamieszkała w Stratford w stanie Connecticut. 

Syn, Frank Omelian zamieszkał w Athens, w stanie Georgia. Felicja i Frank doczekali 

jedenaściorga wnuków i jedenaściorga prawnuków. Felicja wraz z mężem prowadziła 

hodowlę bydła mlecznego w mieście Rietbrock. 

Felicja zmarła w swoim domu przy 5073 Pioneer Road w Athens, Marathon, 

Wisconsin, USA, 1 stycznia 2000 r. Żyła 89 lat. Pochowana została na cmentarzu katolickim 

Holy Family w Poniatowski, hrabstwo Marathon, w stanie Wisconsin. 

 

 

Foto 59. Frank i Felicja podczas dojenia krów w swoim gospodarstwie 

                                                           
20

 Poniatowski jest społecznością nieposiadającą osobowości prawnej w mieście Rietbrock, hrabstwo Marathon, 

Wisconsin, Stany Zjednoczone. W 1879 roku, grupa polskich osadników założyła swoją osadę w części 

miejscowości Rietbrocka, nadając jej imię polskiego wodza i generała Józefa Poniatowskiego. 

Foto 58. Felicja Sienicka 
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Foto 60. Nagrobek Felicji i Franka Omelianów na cmentarzu w Poniatowski, Wisconsin. 

 

5. Franciszka (Frances) Sienicka urodziła się 8 czerwca 1912 r. w Corrath w stanie 

Wisconsin. Ukończyła 8 klas szkoły podstawowej. Jako 

młoda, ale już dorosła dziewczyna przeprowadziła się do 

Chicago, gdzie mieszkała z kilkoma siostrami i zarabiała 

na życie pracując w restauracji. Tam poznała Jacoba 

Johnsona, syna John Johnson i Marii Kaisantytry 

Hirvimaki, który również pracował w restauracji, i 

jednocześnie uczył się w liceum. 23 grudnia 1929 r. w 

Chicago, Cook, Illinois, w wieku 18 lat Frances wyszła za 

mąż za Jacka i zamieszkali w Oceanlake. Po pewnym 

czasie kupili 15 akrów ziemi w West Chehalem, kilka mil 

na zachód od Newberg w stanie Oregon i zamieszkali         

w zbudowanym na niej małym domu. Pracowali na 

własnym gospodarstwie. Byli członkami Pierwszego Kościoła Chrześcijańskiego, 

uczestnicząc aktywnie w życiu jego społeczności. Frances i Jacob mieli troje dzieci: córkę 

Anitę ur. w 1933 r. i dwóch synów, Lamonte ur. w 1935 i Arthura ur. w 1937 r. 

 Foto 61. Frances Sienicka 
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Foto 62. Frances Johnson (Sienicka) z rodziną: mąż Jack Johnson, córka Anita  

oraz synowie Arthur i Lamonte Johnson 

 

Foto 63. Rok 1992. Frances świętuje 80-te urodziny z rodziną syna Arthura 
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Foto 64. Frances Johnson (Sienicka) z tortem otrzymanym z okazji 80-tych urodzin 

 

Foto 65. Frances Johnson (Sienicka) w swoim kwiatowym ogrodzie 

1 sierpnia 1971 r. mąż Frances, Jackob Johnson umarł na raka. Żył 66 lat. Przez 25 lat 

Frances żyła na wsi jako wdowa, do czasu, gdy świeżo owdowiały Lester Doty nie 

uderzył w zaloty. Frances miała już wtedy 84 lata, lecz wiek nie przeszkodził jej, by 
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razem z Lesterem wyjechać do Reno w stanie Nevada, gdzie pobrali się w sierpniu 1996 

roku. 

 

 

Foto 66. Frances i Lester po ślubie w 1996 r. 

Po ślubie małżonkowie przenieśli się w okolicę Portland w stanie Oregon, gdzie mieszkali aż 

do przeprowadzki do domu opieki zastępczej w Newberg. Frances mieszkała tam zaledwie 

kilka tygodni. Zmarła 30 marca 2003 r. przeżywszy 90 lat. Z Lesterem przeżyła 7 lat. 

Pozostawiła córkę Anitę Strycker zamieszkałą w Grants Pass w stanie Oregon; dwóch synów, 

Justina Johnsona z Los Angeles i Arthura Johnsona z Newberg w stanie Oregon; siostrę Stellę 

Baugher zamieszkałą w Walkerton w stanie Indiana; dwóch bracia Edwarda ze Spencer 

Wisconsin i John z Mishawaka w stanie Indiana; siedmioro wnuków; i dziewięciu 

prawnuków. Msza pogrzebowa odbyła się 5 kwietnia w kościele chrześcijańskim w Newberg, 

hrabstwo Yamhill w stanie Oregon, a następnie ceremonia pochowania na cmentarzu Valley 

View Memorial Park. Uroczystości pogrzebowej przewodniczył pastor David Case, a 

członkowie rodziny brali udział w nabożeństwie. 
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Foto 67. Tablica nagrobna Frances Johnson Doty (Sienickiej).  

6. Heronim (Harry) Sienicki urodził się 18 czerwca1915 r. w Conrath, Wisconsin. 

W czasie II wojny światowej 14 lutego 1942 roku został powołany do służby wojskowej        

w Fort Benjamin Harrison, w stanie Indiana Miał wtedy 25 lat. Rok później, 4 stycznia 

1943 roku zawarł związek małżeński21 z Angeline Josephine Kozowicz. Zwolniony ze 

służby otrzymał 20 listopada1945 r. po 3 latach, 9 miesiącach i 6 dniach pobytu w armii. 

 

Rysunek 68. Harry Sienicki w cywilu i podczas służby wojskowej. Fotografie udostępnione przez 

ceil46038, 26.06.2018r. i 06.01.20017r.  

 

                                                           
21

 Akt małżeństwa FFC94917-440D-4F44-A8BB-75D4CA4E8FFD, Nr pliku 175919. Nazwa zbioru archiwum: 

Cook County Genealogy Records (Marriages). Chicago, Il. 
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Foto 69. Karta rejestracyjna poborowego Henrry’ego Sienickiego z okresu II wojny światowej 

16.10.1940, Indiana. 

  

 

 

Foto 70. Harry Sienicki z żoną Angie Josephine Kozowicz. 

Fotografia udostępniona przez ceil46038, 21 kwietnia 2018 r. 
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Foto 71. Marzec 1946. John po powrocie z wojny, ze swoim instrumentem concertiną odwiedził brata 

Harry'ego w jego domu w Chicago. Fotografia udostępniona przez ceil46038, 7 stycznia 2009 r. 

Harry i Angie Sieniccy mieli jednego syna James’a. 

 

Foto. 72. Harry Sienicki z synem James'em i żoną Angie. Rok 1949-50 Monon, Indiana. 

Fotografia udostępniona przez ceil46038,7 stycznia 2009 r. 
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Harry Sienicki był emerytowanym mechanikiem ciężarówek, wcześniej pracował dla 

firmy Consolidated Freightways22. Żył 75 lat, zmarł 26 marca 1991 r. w szpitalu Michael 

Reese, położonym w dzielnicy Bronzeville w Chicago w stanie Illinois. Przed śmiercią 

mieszkał w West Elsdon. Pochowany został na cmentarzu Evergreen w Chicago. 

 

7. Stella Sienicki (Baugher) urodziła się 7 marca 1918 w Conrath, w hrabstwie Rusk 

w stanie Wisconsin. Ochrzczona została w kościele Św. Trójcy       

w Conrath przez polskiego księdza J. Kosińskiego. Do 

siedemnastego roku życia mieszkała z rodzicami i rodzeństwem na 

farmie w Spencer, Wisconsin. Później podjęła pracę jako 

opiekunka nad osobą starszą w Marshfield w stanie Wisconsin.  

Dalsze jej losy w opowiadaniu pt.: „Stella Sienicki Baugher Life 

Story” opisała Ceil Sienicki – siostrzenica Stelli Sienicki-Baugher 

na podstawie jej osobistych wspomnień. Opublikowano 30 

kwietnia 2009 przez ceil46038 23 lutego 2009 r 

 

Stella uczyła się w ósmej klasie, kiedy nadszedł czas, aby bardziej pomóc na farmie            

w Spencer w stanie Wisconsin. Po osiągnięciu siedemnastego roku życia opuściła 

gospodarstwo i zaczęła pracować jako opiekunka pani Treeweiler w Marshfield w 

stanie Wisconsin, zarabiając 3 dolary tygodniowo (to był rok 1935 – przypis T. 

Trepanowski). Pani Treeweiler była inwalidką, Stella wykonywała większość prac 

domowych, a córka pani Treeweiler robiła zakupy. Stella została u pani Treeweiler 

przez kilka lat, aż jej starsza siostra Pearl Sienicki-Abbott zaszła w ciążę z drugim 

synem, Johnem (George był jeszcze małym dzieckiem). Stella mieszkała w Chicago, 

Illinois z rodziną Abbottów jako pomoc matki, aż do chwili, gdy Pearl urodziła. W 

wieku około dwudziestu lat Stella rozpoczęła pracę w Montgomery Wards w Chicago 

(podczas II wojny światowej). Stella nie była długo zatrudniona w Montgomery Wards 

i zdecydowała się pracować dla Viskings (na mocy kontraktu rządowego) przy 

produkcji osłonek do kiełbasek do hot-dogów używanych do karmienia żołnierzy w 

czasie II wojny światowej. Viskings znajdowało się na Oak Park Avenue w Chicago. 

Pracując w Viskings, zaprzyjaźniła się z Eleanor Hatch i jej mężem Joe. Ciotka i wujek 

Hatcha posiadali klub nocny „The Chicken Coop” nad jeziorem Koontz w Walkerton 

                                                           
22

 Consolidated Freightways, była amerykańską międzynarodową firmą zajmującą się transportem drobnicowym 

i logistyką, założoną 1 kwietnia 1929 r. W Portland w stanie Oregon, a następnie przeniesioną do Vancouver        

w stanie Waszyngton. 

Foto 73.Staella Sienicka.                 

Fot. udostępniona 

24.02.2009 r. 
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w stanie Indiana. Małżonkowie Hatch zaprosili Stellę, aby poszła z nimi na nocne 

tańce i tam Stella poznała Roya Baughera, swojego przyszłego męża. Roy i Stella 

spotykali się około roku; Roy i jego kumpel Howard Bussey często podróżowali w obie 

strony z Walkerton do Chicago, aby zobaczyć się ze Stellą i dziewczyną Howarda 

(która również mieszkała w okolicach Chicago). Siostra Roya mieszkała w Walkerton i 

sprowadziła Roya z Kansas, aby tam zamieszkał. Po zakończeniu służby Roy pracował 

jako mechanik na lokalnej stacji benzynowej. Po ślubie z Roy’em i przeprowadzce do 

Walkerton, Stella podjęła pracę w Kingsbury Ordinance Company w La Porte w stanie 

Indiana. Była to firma produkująca bomby i łuski na czas wojny. Pracowała w KOC do 

zajścia w ciążę, a po urodzeniu Roya Jr. została w domu, aby zająć się dzieckiem i 

rodziną. 

 

Foto 74. Świadectwo chrztu sporządzone w kościele Św. Trójcy w Conrath, Wisconsin.                    

Podpisał ks. J Kosinski. 
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                 Foto 75. Oświadczenie o osobistej wiedzy o urodzeniu Stelli Sienickiej 

 

Powyższe oświadczenie o osobistej wiedzy o urodzeniu23 złożone pod przysięgą, 

poświadczone przez notariusza publicznego, złożył Alexander Sienicki – ojciec Stelli w 

Biurze Statystyki Życiowej w celu wydania jej akty urodzenia. Zaświadczenie wydano 24 

września 1942 roku, gdy Stella miała 24 lata. Mieszkała wtedy w Chicago pod adresem 6542 

Woodlawn Avenue, Chicago, Illinois. Akt urodzenia albo zaginął, albo też nie był 

sporządzony w urzędzie w 1918 roku. Później potrzebny był prawdopodobnie w związku          

z planowanym zawarciem przez Stellę związku małżeńskiego. Stella w 1943 r., poślubiła 

Roy’a Edwarda Baughera ur. 27 maja 1914 r., syna Alberta i Maude Baugher.  

 

                                                           
23

 Dokument składany w Biurze Statystyki Życiowej zwierał informację, że musi być podpisany odręcznie przez 

osobę składającą oświadczenie pod przysięgą, a osoba ta musi być starsza niż osoba, której narodziny są 

potwierdzane. Ponadto musi posiadać certyfikat notariusza lub urzędnika składającego przysięgę.  
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Foto 76. Cywilny akt ślubu Stelly i Roy'a. Małżeństwo zawarte 4 września 1943 r. w Valparoiso, 

hrabstwo Porter, Indiana. 
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Foto 77. Akt ślubu kościelnego sporządzony przez księdza 

Treść aktu ślubu kościelnego.   

Zaświadcza się, że Roy E. Baugher z Walkerton w stanie Indiana i Stella Sienicki z 

Walkerton w stanie Indiana zostali przeze mnie zjednoczeni w małżeństwie zgodnie z 

zarządzeniem Boga i prawem stanu Indiana w Bremen w stanie Indiana w dniu 5 

września roku Naszego Pana, tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy. 

„Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. 

                                   Udzielający ślubu: Wielebny E.C. Reidenback 

Świadkowie: Harold Lipe (?) 

          Elsie Czipa (?) 
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Foto 78. Stella Sienicki z przyjaciółką.  

Fotografia udostępniona przez ceil4603, 14 marca 2009 r. 

Stella i Roy mieli dwoje dzieci: córkę Elise A. (mąż Ed) Webb z Walkerton w stanie Indiana        

i syna Roy’a "Bud" Baughera Juniora ur. 8 lutego 1945 w Walkerton (Roy zmarł 13 czerwca 

2011r., żona Roy’a, Ruth ur. 31stycznia 1947 r. zmarła 25 października 2015 r.) 

W domu Stelli i Roya w Walkerton przy 108 Shamrock Street, był jeszcze jeden 

domownik, którego w pani Celi Sienicki opisała w swoich wspomnieniach w sposób 

następujący:  

Stella's Goose, Walkerton, Indiana. 

(…) Wnuki Stelli, gdy były małe, otrzymały na Wielkanoc gęś („Happy”). Wnuczka 

Stelli, Becky, aby odwiedzić swoją babcię, przechodziła kilka przecznic od jej domu, a 

Happy podążał za Becky. Gdy Becky przychodziła do babci, gęś musiała zostać na 

zewnątrz. Doszło do tego, że gęś „Happy” bardzo denerwowała się, nie mogąc wejść 

za Becky. Stała za drzwiami i „płakała”. W końcu Stella wpuściła „Happy” do środka, 

a gęś nauczyła się być domową gęsią. „Happy” zawsze chciała „rozmawiać”. Stella 

adoptowała „Happy” i gęś zamieszkała z nią. John, brat Stelli, grał na harmonii i 

podczas wizyty u Stelli przynosił swój instrument i grał. Latem zdarzało się to na 

tylnym tarasie domu Stelli. „Happy” tupała nogami, jakby tańcząc w takt muzyki. 

„Happy” żyła 21 lat i ważył 25 funtów. 
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Mąż Stelli Roy Baugher zmarł 22 maja 1971 r. w Salkerton. Żył 57 lat. Pochowany został        

w St. Joseph County, stan Indiana, USA. 

Stella przeżyła swego męża o ponad 38 lat. Zmarła na skutek udaru mózgu, 8 grudnia 

2009 r. o godz. 6:15 rano w Healthwin South Bend24, hrabstwo St. Joseph, Indiana. Dożyła 

wieku 91 lat i 9 miesięcy. W akcie zgonu zapisano, że była z zawodu kucharką. Pochowana 

została na Woodlawn Cemetery w Walkerton, St Joseph, Indiana. 

 

Foto 79. Akt zgonu Stelli Baugher (Sienickiej) 

 

                                                           
24

 Healthwin jest placówka pielęgniarską z siedzibą w South Bend, IN, w hrabstwie St. Joseph, oferującą 

różnorodne terapie i usługi opiekuńcze.   
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Foto 80. Grób Stelli Baugher Sienickiej na Woodlawn Cemetery.  

8. Edward Sienicki urodził się 3 lutego1920 r. w Clark County, Wisconsin, USA.  

Dorastał na farmie rodziców w Spencer, Wisconsin. W 1930 roku mieszkał tam z dwójką 

starszego rodzeństwa, 14-letnim Harrym, 12-letnią Stellą i najmłodszym, 5-letnim 

Johnem.   

 

Foto 81. Edward Sienicki i jego akt urodzenia. Udostępnione przez ceil46038, 15października 2009 r. 

  

 

Foto 82.Edward Sienicki w środku grupy dzieci. Fotografia wykonana prawdopodobnie przy budynku 

szkoły. Udostępnione przez ceil46038, 18 lipca 2009 r. 
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Foto 83. Spencer, Wisconsin, Edward Sienicki i jego matka chrzestna Aniela.  

W tle nieznani mężczyźni. Fotografia udostępniona przez ceil46038, 18lipca 2009 r.  

 

Rysunek 84. Wojskowa karta rejestracyjna Edwarda Sienickiego z 1941 r. 
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Dnia 8 września 1945 roku w Brighton, Marathon County, Wisconsin, 25-letni Edward ożenił 

się z 26-letnią Ermą Emilią Oelrich. Erma urodziła się 20 lutego 1919 r. na farmie rodziców 

Charlesa W. Olerich i Alvine Emilie Ernestine Luepke, w mieście Brighton położonym na 

północ od Spencer. 

 

Foto 85. Edward Sienicki i Erma. Fotografia udostępniona przez chataine23  

2 października 2016  

 

(…) Ed i Erma pobrali się w Neillsville w stanie Wisconsin. Po zakończeniu ceremonii 

udali się do Grand Forks w Północnej Dakocie, gdzie Ed pracował jako przewoźnik 

hodowlany, aż do przeprowadzki do Walkerton w stanie Indiana. Ed pracował w 

sklepie jubilerskim swojego brata Johna przez około sześć miesięcy, zanim przeniósł 

się do Bremen w stanie Indiana, gdzie otworzył własny sklep jubilerski…25 

 

25 sierpnia 1947 r w Plymouth, Marshall, Indiana urodził się ich syn Charles Edward Sienicki 

(zmarł w 2000 r. w wieku 52 lat). Oprócz niego Edward i Erma mieli jeszcze pięcioro dzieci: 

1) Tiimothy Sienicki, 2) Denis Sienicki, 3) David Sienicki, 4) Dorothy Sinicki-DeKeizer – 

nauczycielka, mgr matematyki, 5) Helen Hochstetler. 

  

                                                           
25

 Tekst opublikowany przez ceil46038 , 21 października 2009 r.  

http://www.ancestry.com/account/profile/0137b180-0002-0000-0000-000000000000
http://www.ancestry.com/account/profile/0170bb09-0001-0000-0000-000000000000
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Emma Lucilla Sienicki, żona Eda zmarła 11 sierpnia 1980 w Bremen, Marshall, 

Indiana, USA. Miała 61 lat. Przyczyną śmierci był rak jajnika. Pochowana została na 

cmentarzu komunalnym w Bremen, Marshall County, Indiana Plot: Bal 2 152 5 na Bremen 

Municipal Cemetery.  

 

Foto 86. Akt zgonu Ermy Sienickiej 

 

Foto 87. Tablica nagrobna pierwszej żony Edwarda Sienickiego, Ermy Sienickiej. 

 

Rok po śmierci Ermy, 24 października 1981r., 61-letni Edward Sienicki poślubił jej młodszą 

siostrę, 60-letnią Lucille Oelrich, urodzoną 18 sierpnia1921 r. w Marathon County, Wisconsin, 

USA. Wcześniej była żoną Roberta Pilza, lecz rozwiodła się z nim. 
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Rysunek 88. Wycinek rejestru ślubów. Edward Sienicki i Lucille Pilz 

 

Foto 89. Czerwiec 1984 r. Spencer, Wisconsin, USA. Od lewej: Lucille Oelrich -Pilz-Sienicki, Kelly 

Lynn, Dennis Dean i Edward Sienicki 

 

Edward był jubilerem i prowadził własny sklep jubilerski w Bremen, Illinois. Zmarł 10 

stycznia 2006 r. na oddziale opieki paliatywnej szpitala św. Józefa w Marshfield. Przyczyną 

śmierci były powikłania cukrzycy. Żył 85 lat. Pochowany został na cmentarzu św. Jana 

Kościoła Ewangelicko –Ausburskiego w Spencer, Marathon County, Wisconsin, USA. 

 

Foto 90. Nagrobek Edwarda Sienickiego i jego drugiej żony Lucille 

 

Edward pozostawił żonę Lucille Sienicki ze Spencer; trzech synów David (Linda) Sienicki, z 

Ely, Minnesotta, Dennis (Kelly) Sienicki z Goshen, Indiana i Timothy Sienicki z South Bend, 

Indiana, dwie córki, Helen (Paul) Hochstetler z Sout Bend, Indiana i Dorothy (Denis) De 
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Keizer (dzieci z pierwszego małżeństwa, najstarszy syn Charles E. Sienicki zmarł w 2000 r.), 

czterech pasierbów, pięcioro wnuków i dwanaścioro przyrodnich wnuków, dwoje prawnuków 

i czworo przyrodnich prawnuków. 

Jego druga żona Lucille Flora Oelrich Lucille urodziła się 18 sierpnia 1921 r. w Brighton, 

Marathon County, Wisconsin wiele lat pracowała jako pielęgniarka w szpitalu św. Józefa        

w Marshfield, Na emeryturę przeszła w 1981 roku. Była długoletnią członkinią kościoła 

luterańskiego Trinity w Spencer, ale także kościoła luterańskiego św. Jana (Kościół Północny) 

w Spencer. Lucy lubiła czytać, uprawiać ogródek i grać w karty, kochała sport. W drużynie 

Spencer Rockets grali jej synowie i wnuk. Po przejściu na emeryturę odbyła sporo podróży, 

trzykrotnie odwiedzając Alaskę. Zmarła 10 września 2015 r. w wieku 94 lata. 

 

9.  John Sienicki urodził się 9 lutego1925 r. na farmie w Spencer. Od najmłodszych lat 

pracował w gospodarstwie rodziców i jednocześnie uczył się 

przechodząc kolejne stopnie edukacji. Okres dzieciństwa Jana, 

w swoich wspomnieniach o ojcu opisuje jego córka Celi 

Sinicki:              

(…) Tata dorastał jako rolnik, mieszkając wraz z rodziną na 

farmie poza miastem Spencer w stanie Wisconsin. Kiedy John 

(najmłodszy z dziewięciorga rodzeństwa) i jego starszy brat Ed, 

nie wykonywali obowiązków domowych, wynajdywali sposoby 

na zabawę, praktykując prawo grawitacji na kotach w stodole. Obaj przywiązywali 

domowe spadochrony do nieszczęsnych ofiar i zrzucali je ze strychu na siano, aby 

zobaczyć, czy wylądują jak ludzie. Na farmie tata został samoukiem zegarmistrzostwa. 

Zdobył umiejętność, którą nadal ćwiczy z klientami w różnych stanach. Nauczył się także 

grać na harmonijce, biorąc lekcje od dżentelmena, który mieszkał w Marshfield w stanie 

Wisconsin. Tata zachował swoją miłość do muzyki i regularnie grał z innymi muzykami 

przy wielu okazjach, a także występował solowo, i czyni to do dziś (…)  

Kiedy Jan uczęszczał jeszcze do liceum, w Europie Niemcy zaatakowały Polskę i 

rozpoczęła się II wojna światowa. Dwa lata później 7 grudnia 1941 r. w konsekwencji 

japońskiego ataku na bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor, 

wypowiedzenia wojny Stanom Zjednoczonym przez Japonię, a następnie 11 grudnia 1941 

roku przez III Rzeszę, Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej i rozpoczęły 

walkę z Niemcami, które naruszyły równowagę sił na kontynencie europejskim. Ameryka 

poczuła się zagrożona. Na początku 1942 roku rozpoczął się pobór rekrutów, a w 1943 r. 

John Sienicki zaraz po uzyskaniu pełnoletniości stanął przed poborową komisją wojskową 
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i otrzymał kartę mobilizacyjną. Musiał być jednak dobrym i lubianym uczniem, gdyż 

wtedy nauczyciele i dyrektor napisali pismo do władz wojskowych, aby odroczyć jego 

powołanie do armii, do czasu ukończenia przez niego szkoły. Być może to w tym właśnie 

czasie na farmę Sienickich przyjechał z wizytą nauczyciel Johna, Frank Cieślak. Wizyta 

miała zapewne półoficjalny charakter, gdyż Frank przyjechał na farmą z żoną Heleną i ich 

małym dzieckiem. 

  

Foto 91. Wojskowa karta rejestracyjna poborowego, ucznia szkoły średniej, John'a Sienickiego 

 

Foto 92. Spencer, Wisconsin. Od lewej: John i Alex Sieniccy oraz nauczyciel Frank Cieślak z żoną 

Heleną i ich dzieckiem. Data nieznana. Fotografia udostępniona przez córkę Johna P. Celi Sienicką 
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Foto 93. John Sienicki, zdjęcie z ukończenia liceum.  

Fotografia udostępniona przez Celi Sienicki – córkę Johna  

 

 

Foto 94. Fotografie Johna z okresu służby w armii. Fotografie udostępnione przez Celi Sienicki – córkę 

Johna 
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Foto 95. Muzyczne pasje realizował nawet w warunkach wojennych. 

 

Foto 96. W trakcie stacjonowania armii amerykańskiej w Czechosłowacji. W czasie służby 

stacjonował w Czechosłowacji. 1945 r. 

Podczas II wojny światowej John służył jako żołnierz piechoty morskiej w artylerii armii 

amerykańskiej, bateria C, 197. Brygada Artylerii Polowej (Betry C. 197th Field Artillery 
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Brigade). Z tą formacją, 19 listopada 1943 roku został wysłany na front do Europy. Po 12 

dniach morskiej podróży, 1 grudnia 1943 r. oddziały armii amerykańskiej dotarły do Francji. 

Zetknięcie z brutalną, wojenną rzeczywistością musiało być ogromnym szokiem dla Johna. Z 

młodego chłopaka o artystycznej duszy przyzwyczajonego do spokojnego życia na farmie 

musiał nagle stać się twardym, bezwzględnym wojakiem odpornym na wszystkie 

okropieństwa wojny których zaczął na co dzień doświadczać. John trafił w bardzo 

niebezpieczny rejon. Brał udział w ciężkich walkach w Normandii, Północnej Francji, w 

bitwie o Ardeny, walczył również w Nadrenii i Europie Środkowej (udział w walkach 

przedstawiony w dokumencie zwolnienia ze służby). 

13 grudnia 1944 r. John został ranny w akcji bojowej. Stało się to prawdopodobnie 

podczas grudniowej, zaciętej ofensywy niemieckiej w sławnej bitwie o Ardeny. W służbie 

pozostał do jesieni 45 r. Do USA wrócił dopiero 13 października 1945 r.  

Za wzorową i wierną służbę John Sienicki otrzymał odznaczenia i wyróżnienia:  

1) Europen-Afrcan-Middle Estern Theater Ribbon26 (Wstążka teatru europejsko-

afrykańsko-bliskowschodniego. 

2) Silver Battle Star 27– (Srebrna Gwiazda Bitwy) 

3) Bronze Service Arrowhead28 (Brązowy grot) 

4) 3 Overseas Service Barrs 29  

5) Good Conducts Medal30 (Medal Dobrego Postępowania) 

6) Medal Purple Heart31 (Purpurowe Serce)  

                                                           
26

 Medal Kampanii Europejsko-Afrykańsko-Bliskowschodniej (EAMECM) to nagroda wojskowa, która honoruje 

służbę personelu Sił Zbrojnych USA, który pełnił służbę wojskową w teatrze europejskim podczas II wojny 

światowej. Utworzony 6 listopada 1942 r. przez prezydenta Franklina Franklin Delano Roosevelta. 
27

 Gwiazda służby to miniaturowa brązowa lub srebrna pięcioramienna gwiazda o średnicy 3⁄16 cala (4,8 mm), 

która jest dozwolona do noszenia przez członków ośmiu służb mundurowych Stanów Zjednoczonych na 

medalach i wstążkach w celu oznaczenia dodatkowej nagrody lub okres służby. Gwiazda służby może być 

również określana jako gwiazda kampanii lub gwiazda bitwy, w zależności od tego, do jakiej nagrody gwiazda 

jest upoważniona. Gwiazdy służby, kampanii i bitwy są noszone z jednym punktem gwiazdy skierowanym ku 

górze na wstążce zawieszenia medalu lub wstążki za służbę. Zamiast pięciu brązowych gwiazdek nosi się srebrną 

gwiazdę. 
28

 Arrowhead Device to brązowa nagroda przyznawana przez armię Stanów Zjednoczonych do noszenia jako 

dodatek do określonych medali służbowych. Przyznawany jest personelowi, który uczestniczył w zrzucie 

spadochronu bojowego, ataku szybowcowym, lądowaniu śmigłowca szturmowego lub desantu desantowego. 
29

 Overseas Service Bar to insygnia noszone przez żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych na mundurach 

wojskowych, a wcześniej na mundurach Army Green (klasa A) i Army Blue (Dress Blue), co oznacza, że 

odbiorca służył za granicą przez sześć miesięcy w teatrze wojny. Overseas Service Bars to haftowane złote paski 

noszone poziomo na prawym rękawie munduru klasy A i Army Service Uniform. Overseas Service Bars mają 

charakter kumulacyjny, ponieważ każdy zużyty pasek oznacza kolejny okres sześciu miesięcy. Czas spędzony za 

granicą również się kumuluje, co oznacza, że jeden pasek można zdobyć za dwa oddzielne wdrożenia o łącznej 

wartości sześciu miesięcy. 
30

 Good Conducts Medal – Medal Dobrego Postępowania jest jedną z najstarszych nagród wojskowych Sił 

Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Wariant Medalu Dobrego Postępowania dla Marynarki Wojennej Stanów 

Zjednoczonych ustanowiono w 1869 r., wersję Marine Corps w 1896 r., wersję Straży Przybrzeżnej w 1923 r., 

wersję Army w 1941 r., a wersję Sił Powietrznych w 1963 r.; Medal Dobrego Postępowania Sił Powietrznych 

został tymczasowo wycofany od lutego 2006 r. do lutego 2009 r., po czym został przywrócony. 
31

 Purple Heart – Purpurowe Serce to amerykański medal wojskowy przyznawany wszystkim żołnierzom, którzy 

zostali ranni w walce lub na cześć tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę. Przedstawia popiersie prezydenta USA i 
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7) Honorable Disharge32 (honorowe absolutorium – ukończenie służby). 

 

 

Foto 97. Honorable Discharge. Dyplom honorowego absolutorium przyznany John'owi Sienickiemu. 

                                                                                                                                                                                       
jest powszechnie uważany za jedno z najbardziej szanowanych odznaczeń wojskowych. Jest to również 

najstarszy nadal przyznawany medal wojskowy, mosiężny medalion w kształcie serca ze złotą obwódką, na który 

umieszczono profil George'a Washingtona na tle z fioletowej emalii. Na odwrocie medalu znajduje się 

podniesione serce z wyrytym napisem „Za zasługi wojskowe”. Medal, wykonany ręcznie przez prywatną firmę, 

wisi na plecionej fioletowej wstążce, wokół której biegną białe paski. Purpurowe Serce, pierwotnie zwane 

Odznaką Zasługi Wojskowej, zostało zaprojektowane przez ówczesnego generała George'a Washingtona 7 

sierpnia 1782 r. W następnym roku został nadany trzem żołnierzom wojny o niepodległość. Ten prestiżowy 

symbol ofiary jest nadawany każdemu członkowi sił zbrojnych lub obywatelowi cywilnemu, który został ranny 

lub zginął w wyniku odniesionych ran podczas walki z siłami wroga podczas. Może być również przyznany 

osobom, które odniosły obrażenia w wyniku aktu terroryzmu lub bycia jeńcem wojennym.  

 
32

 Honorable Disharge jest najwyżej uznaną formą zwolnienie ze służby, jakie może otrzymać żołnierz w armii 

amerykańskiej. Wskazuje, że żołnierz służby czynnej wiernie służył podczas misji dobrze wykonywał obowiązki 

i był wzorem w oddziale, w którym służył. 
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Foto 98. Zapisy i protokół zwolnienia w trybie Honorable Discharge 

    

Foto 99. Przykładowy certyfikat dla żołnierza rannego podczas wojny koreańskiej 
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Jan był barwną postacią w rodzinie Sienickich. Okres powojennego życia wspomina jego 

córka Cecilia w następujący sposób: 

(…) Tata był artylerzystą w armii; otrzymał honorowe absolutorium z fioletowym 

sercem. Po wyjściu z wojska John założył w Walkerton w stanie Indiana warsztat 

naprawy zegarków i biżuterii, gdzie poznał i poślubił Eileen Zukas. Wkrótce potem 

nowożeńcy przeprowadzili się do Monon w stanie Indiana. Tam tata ponownie został 

właścicielem firmy zegarmistrzowsko jubilerskiej oraz fotografem ślubnym. Pracownię 

fotograficzną miał w sklepie jubilerskim. John został także fotografem lokalnej gazety 

Monon News…  

Fragment wspomnień zatytułowanych: Jan Julius Sienicki – krótka historia życia. 

Opublikowane przez  ceil46038 , 9 grudnia 2008 r. 

  

 

Foto 100. W domu na farmie zaraz po zwolnieniu ze służby wojskowej, ze swoją nieodłączną 

harmonijką. 1945 r. Spencer, Wisconsin. Fotografia udostępniona 25 lutego 2009 r.  
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30 sierpnia 1947 r. w miejscowości La Porte, w stanie Indiana, 22-letni John Sienicki 

poślubił 19-letnią Eileen Frances Zukas ur. 4 listopada 1928 r. w Chicago, hrabstwo Cook       

w stanie Illinois, córkę polskich emigrantów Eleanore i Paula Zukas, a właściwie Żukowskich. 

Pochodzili z miejscowości Żagory na Litwie. Nazwisko zmienili sądownie po 1940 r. Podczas 

uzyskiwania obywatelstwa amerykańskiego w 1940 r. matka Eileen występowała jeszcze pod 

nazwiskiem Eleanor Zukovsky, panieńskie nazwisko zapisano „Czarmonski” i „Zarmoski”. 

Matka Eileen zmarła 21 listopada 1946 r. w wieki 41 lat, niespełna rok przed jej ślubem          

z Johnem.  

 

 

 

Foto 101. Fotografia ślubna Eillen i Johna Sienickich. La Porte, Indiana, 30 sierpnia 1947 r. Fotografia 

udostępniona 31 stycznia 2009 r. przez ich córkę Cecilię Sienicki.  
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Foto 102. Dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa pomiędzy Eileen a John'em 

Kontynuując wspomnienia o rodzicach Cecilia Sienicki, pisze: 

(…) W 1949 roku John i Eileen zaczęli witać dzieci, które miały stanowić ich rodzinę; 

John V., Cecilia E. i Michael P. urodzili się podczas tego pobytu w Monon. Ponieważ 

rodzina powiększała się, dom w Monon szybko stawał się zbyt mały i zaplanowano 
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kolejną przeprowadzkę. W 1953 roku John przeniósł się z rodziną na Miami Street w 

South Bend w stanie Indiana i kupił dwukondygnacyjny dom z trzema sypialniami, w 

którym mógł urządzić mały sklep z przodu domu. Podczas pobytu na Miami Street 

urodziła się reszta rodziny, Steven, Karen M.i Stanley J. Dopiero w 1964 roku John 

mógł przenieść rodzinę do większego domu, który zbudował na 1,3 akr. ziemi w 

Mishawaka w stanie Indiana przy Bittersweet Road. Ten nowy dom był o wiele bardziej 

odpowiedni dla rodziny z sześciorgiem dzieci, ponieważ miał cztery sypialnie, pełną 

piwnicę i dużo ziemi do zabawy. Tata założył firmę z pełnym warsztatem w piwnicy (co 

było niedostępne dla wszystkich dzieci) i kontynuował granie muzyki w weekendy, a 

także zajmował się pracą na pełny etat poza domem. Chociaż tata zawsze pracował, to 

był przy nas. Gdy nie było go w pracy, pracował w swoim sklepie albo przy swojej 

muzyce i bawił się z nami. Grał w piłkę z chłopakami na parceli, zimą budował tory 

saneczkowe, nauczył Mike'a grać na harmonijce i znajdował dla na s różne ciekawe 

miejsca. Pamiętam wycieczki do House of David w Michigan, parki rozrywki w 

Chicago, muzea, ogrody zoologiczne i wizyty u krewnych. W niedziele zawsze 

chodziliśmy do kościoła z rodziną; nigdy żadnych wymówek. Począwszy od ukończenia 

liceum przez Johna V. w 1968 roku, dzieci po kolei opuszczały rodzinny dom, aby 

rozpocząć własne życie.  

 

Foto 103. Rok 1947. Walkerton, Indiana. Sklep jubilerski i jego właściciel John Sienicki. Druga 

fotografia John przy pracy. Fotografie udostępnione przez ceil46038, 25 lutego 2009 r. 
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Foto 104. John J. Sienicki z żoną Eileen. 1957 r. Fotografia udostępniona 13 marca 2009 r przez ich 

córkę Cecilia Sienicki 

  

 

Foto105. Rok 1950. Zespół Sony Edwards Trio w składzie Mike Radics – gitary, Sonny Cox – 

perkusja, John Sienicki – concertina. Fotografia udostępniona 25 lutego 2009 r. przez Cecilię Sienicki, 

córkę Johna 
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John Sienicki grał na instrumencie zwanym Koncertina Chemnitzer33. Jego talent muzyczny 

jako zapalonego muzyka koncertowego został dostrzeżony i doceniony. W 1985 roku John 

został wpisany na listę Sław Światowego Kongresu Concertina34.   

                                                      

 

Foto 106. Elkhart, Indiana, 1985 r. John po odebraniu nagrody w Concertina Hall-of-Fame. Fotografia 

udostępniona 25 lutego 2009 r. przez ceil46038 

Od 1976 roku komitety powołane przez wybranych funkcjonariuszy Dorocznego Światowego 

Kongresu Koncertowego orzekły, że osoby wyróżniające się zostaną wpisane jako Zasłużeni 

Członkowie do Światowej Galerii Sław Concertina i otrzymają najwyższe odznaczenie          

w uznaniu wielu wybitnych i bezinteresownych działań na rzecz, promowanie oraz utrwalania 

Chemnitzer harmonertina jako instrumentu muzycznego. Poniżej fragment listy członków: 

Wprowadzeni do Galerii Sław WCC. 

                                                           
33

 Koncertina Chemnitzer jest instrumentem muzycznym z kategorii ręcznych mieszków trzcinowych, czasami 

nazywanych ściskanymi skrzynkami. Koncertina Chemnitzer jest najbliżej spokrewniona z bandoneonem (niem. 

Bandonion), bardziej odlegle z innymi harmonijkami i akordeonami. Gra się na niej poprzez rozciąganie i 

ściskanie między rękami, aby pracować z centralnym miechem, który wydmuchuje powietrze nad stroikami, a 

każda nuta jest wydobywana za pomocą przycisku. Opis fizyczny: ma kształt mniej więcej kwadratowy w 

przekroju, a klawiatury składają się z cylindrycznych przycisków na każdym końcu ułożonych w zakrzywione 

rzędy. Podobnie jak inne harmonijki, guziki znajdują się po bokach instrumentu, podczas gdy klawisze i guziki 

akordeonu znajdują się z przodu. Na każdym końcu znajduje się pasek, zwykle skórzany, który przytrzymuje 

dłoń gracza przy instrumencie podczas gry. 
34

 Światowy Kongres Concertina został utworzony w 1975 roku przez garstkę muzyków grających na 

instrumencie chemnitzer concertina, a z biegiem czasu rozrósł się do tysięcy muzyków i entuzjastów z całego 

świata. Założeniem kongresu jest propagowanie i podnoszenie wizerunku instrumentu, uhonorowanie żyjących        

i upamiętnienie zmarłych którzy bezinteresownie pracowali nad produkcją, konserwacją i promocją instrumentu 

oraz tworzyli na całym świecie różnorodną, kulturową muzykę, graną na tym instrumencie.  
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Foto 107. Wykaz muzyków wpisanych w poszczególnych latach na listę sław Światowego Kongresu 

Concertina. W czerwonej ramce John Sienicki. Litera (d) oznacza (death) – zgon. 

. 

   

W 1990 roku po 15 latach pracy w Haberly Machine, fabryce produkcji narzędzi           

i matryc John odszedł na emeryturę. Będąc emerytem John realizował swoje pasje. Oprócz 

zamiłowania do muzyki lubił fotografować, tańczyć z żoną, podróżować i odwiedzać 

przyjaciół i rodzinę. Praktycznie do śmierci zajmował się również zegarmistrzostwem. Życie 

prowadził w dwóch rezydencjach, Mesa w stanie Arizona zimą i South Bend w stanie Indiana 

latem. Jako weteran Armii Stanów Zjednoczonych był aktywnym członkiem American Legion 

Post 357 w South Bend w stanie Indiana, a także parafianinem kościoła katolickiego św. 

Antoniego w South Bend. Okres emeryckiego życia swoich rodziców Cecilia Sienicki opisuje 

w następujący sposób: 

() W wyniku przejścia na emeryturę pod koniec lat 80 i braku konieczności 

opiekowania się rodziną, John i Eileen postanowili zimy spędzać w cieplejszym 

klimacie. Wybrali miejscowość Mesa w Arizonie35 jako miejsce nowej lokalizacji do 

                                                           
35

 Mesa – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa. Położone jest 32 km na 

wschód od największego miasta Arizony, Phoenix, i jest częścią obszaru metropolitalnego Phoenix (znanego jako 

Dolina Słońca), dwunastego ze względu na wielkość w Stanach Zjednoczonych, zamieszkiwanego przez około 

4,2 miliona osób (2010). Miasto jest ośrodkiem szkolnictwa wyższego, włączając jednostki Arizona State 

University. W odległości 380 km (4 godz. jazdy samochodem) położony jest przepiękny Park Narodowy 

Wielkiego Kanionu. 
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zamieszkania przez część roku. Po wyczerpujących poszukiwaniach wybrali ładną, 

pojedynczą, szeroką przyczepę mieszkalną w małym, zwartym parku dla osób starszych 

o nazwie Sun Dial. Oficjalnie stali się „śnieżnymi ptakami” w 1992 roku. Tata i mama 

spędzili kilka lat podróżując tam i z powrotem z Indiany do Arizony, ciesząc się tym co 

najlepsze w obu klimatach i nawiązując niezliczone przyjaźnie, gdziekolwiek 

podróżowali. Cieszyli się aktywnością i sąsiadami w ich parku emerytów, ale wkrótce 

właściciele parku chcieli ulepszyć atmosferę centrum, aby zachować konkurencyjność 

w związku z boomem na lokalnym rynku. Ku konsternacji mieszkańców zaczęto 

egzekwować nowe zasady i przepisy; nowe przyczepy musiały zastąpić stare, rosły 

czynsze, ograniczenia w zakresie kształtowania krajobrazu itp. Nadszedł czas, gdy 

trzeba było zmienić warunki życia. Zimą 1997 roku, jedną milę na wschód od ich 

ośrodka dla emerytów, John i Eileen znaleźli przyczepę o podwójnej szerokości, 

znajdującą się w małej, cichej dzielnicy. Przyczepa znajdowała się na poziomie gruntu, 

markizy z trzech stron, płyty tarasowe, trzy sypialnie, dwie łazienki, szopka do pracy i 

dookoła ogrodzenie. To było idealne, ale należał do samotnego faceta, który nie 

poprawił tego miejsca, odkąd go posiadał. Oznaczało to dużo pracy zarówno dla taty, 

jak i mamy, ale to ich nie zniechęciło i kupili to. Mnóstwo wysiłku, farby i renowacji, 

ale później mieli jasne, wesołe miejsce do życia bez ograniczeń jak w poprzednim 

parku – oni byli właścicielami. Niestety, obojgu nie dane było długo czerpać korzyści z 

ich ciężkiej pracy. Tej wiosny mama nagle zmarła w szpitalu w Mesie i została 

przewieziona z powrotem do Indiany na pogrzeb.  

W nekrologu zamieszczonym w South Bend Tribune 21 maja 1998 r. napisano: „Eileen 

Frances Sienicki mieszkanka Mishawaka, hrabstwo St Joseph, w stanie Indiana, zamieszkała 

przy Bittersweet Road, zmarła w niedzielę 18 maja 1998 r. w Lutheran Hospital w Mesa, 

Maricopa County, Arizona. Miała 69 lat. W sierpniu 1997 roku obchodziła 50-tą rocznicę 

ślubu z Johnem Sienickim. W dalszej części nekrologu napisano, że Eileen Sienicki była 

prawdziwym mentorem i wyjątkową matką dla swoich dzieci: Stana (żona Sandy) 

Sienickiego z Mishawaka, Karen (mąż Art) Fenrich z Claremore, Okla., Steve (żona Karen) 

Sienicki z Mishawaka, Mike Sienicki z South Bend w Indiana, Cecyli Sienicki z Salt Lake 

City w stanie Utah oraz Johna V. „Sam” Sienicki z Tucson w Arizonie.  

Sztuka i rzemiosło pani Sienicki były inspiracją dla wszystkich. Była członkinią 

Kościoła Katolickiego Królowej Pokoju w Mishawaka. Doczekała dziesięciorga wnucząt. 

Msza pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Eldena Millera odbyła się w sobotę 23 maja          

o godz. 10:00 w Kościele Katolickim Królowej Pokoju, po czym Eileen pochowano na 

cmentarzu Southlawn w South Bend. 
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Foto 108. Akt zgonu Eileen Sienicki. Akt nr 2989128, SSN: 307305067 

 

Foto 109. Eilleen Sienicki pochowana została na Southlawn Cemetery w South Bena, St. Joseph, 

Indiana. USA. Lokalizacja grobu: sekcja M, rząd 49, grób 1 

 

W dalszej części wspomnień o ojcu, w grudniu 2008 r. Cecilia Sienicki napisała: 

(…) John i Eileen świętowaliby w sierpniu pięćdziesiąt jeden lat małżeństwa. Po 

śmierci żony John zajął się wychodzeniem z żalu i zastanawiał się co robić dalej ze 

swoim życiem. Kiedyś odwiedził wdowę po byłym partnerze z zespołu, aby kupić od niej 

harmonijkę i odkrył, że mają wiele wspólnego. Oboje zaczęli odwiedzać i spotykać się, 

co doprowadziło do zawarcia małżeństwa. John i Irene pobrali się w następnym roku 
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24 lipca 1999 r. Para nadal mieszka w South Bend, w stanie Indiana a zimą w 

Arizonie, ciesząc się dobrym zdrowiem, podróżami, tańcem, przyjaciółmi, rodziną i 

zabawą. Life continues... (czyli: życie toczy się dalej...) 

 

Foto 110. 74-letni John Sienicki z drugą żoną Ireną Stopczynski-Szymarek i ich akt małżeństwa. 

 

Foto111. John Sienicki na cmentarzu Gate of Heaven w Marshfield, Wood County, Wisconsin         

przy grobie swojego najstarszego brata Juliana, który zmarł w 1924 r. w wieku zaledwie18 lat. 
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  John Sienicki żył 86 lat. Zmarł 29 kwietnia 2011 r. podczas wizyty u rodziny w The 

Colony w Teksasie.  Po przewiezieniu zwłok do miejscowości w Mishawaka w stanie Indiana, 

gdzie mieszkał, ciało jego zostało wystawione w kaplicy pogrzebowej Bubba w Mishawaka. 

Mszę św. pogrzebową odprawiono w kościele św. Antoniego, po czym John pochowany został 

na cmentarzu Southlawn w South Bend. Nekrolog zawiadamiający o jego śmierci 

opublikowano w South Bend Tribune 5 maja 2011 r. 

Johna pożegnali najbliżsi: żona Irena Stopczyński-Szymarek; dzieci, John V. Sienicki 

(żona Cheryl) z Tucson, Arizona, Cecilia E. Sienicki z Indianapolis, Indiana, Michael P. 

Sienicki, z South Bend, Indiana, Steven Sienicki (żona Karen L.), z Mishawaka, Indiana, 

Stanley Sienicki (Virginia) Lawton, Michigan; Thomas S. Szymarek (żona Jode) z North 

Liberty, Indiana, Sandra L. Szymarek-Pfeifer z Granger, Indiana, Karen M. Fenrich (mąż 

Arthur) z Claremore w Oklahomie, dziewiętnaścioro wnuków i trzynaścioro prawnuków, 

liczne grono siostrzenic i siostrzeńców oraz wielu przyjaciół.  

   

 

Foto 112. Pomnik Johna i Eileeh Sienickich na cmentarzu Southlawn w South Bend w stanie Indiana 
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Foto 113. Wycinek pomnika Johna Sienickiego i jego pierwszej żony Eileen zawierający inskrypcję 

  

Irene L. (Stopczyński) Szymarek Sienicki – druga żona Johna zamieszkała w 

Mishawaka, zmarła 6 lipca 2020 r. w domu opieki Springer Healthcare, Mishawaka. Przeżyła 

95 lat. Urodziła się 24 lipca 1924 roku w New Carlisle, w stanie Indiana, w rodzinie polskich 

emigrantów Enocha i Lottie Stopczyńskich. Przez całe życie mieszkała w South Bend. Irene 

przez 34 lata pracowała jako sprzedawca w Gilberts Clothing w South Bend. Dnia 15 czerwca 

1946 r. wyszła za mąż za Sylwestra „Sally” Szymarka, który zmarł 15 marca 1998 r. Irene 

poślubiła później swojego drugiego męża Johna J. Sienickiego – w dniu swoich 75-tych 

urodzin, 24 lipca 1999 r. Irene uwielbiała ogrodnictwo i pielęgnację kwiatów, lubiła tańczyć        

i czytać. Była też zapaloną golfistką i tym sportem cieszyła się do swoich 90-tych urodzin. 

Przeżyła swojego drugiego męża John o 9 lat. John zmarł 29 kwietnia 2011 r. 
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