
1 
 

Opracował: 

Tadeusz Trepanowski 

 

 

KONSTANCJA BURBUTOWSKA 

- TRZCIŃSKA - SAGAL  

EMIGRANTKA Z GIELCZYNA k/ ŁOMŻY 

I JEJ SYN   

EDMUND TRZCIŃSKI  

AMERYKAŃSKI DRAMATURG 

 
 

Łomża, październik–listopad 2021 
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przedstawiały Edmunda (syna Konstancji), który będąc żołnierzem Armii Amerykańskiej, 

podczas II wojny światowej walczył na terenie Europy. Tam dostał się do niemieckiej niewoli 

i przebywał w obozie. Istotnie, na jednej z fotografii oprócz nazwiska i imienia widniał 

obozowy numer i nazwa obozu. Była to więc fotografia identyfikacyjna. Na jej odwrocie 

znajdował się odręczny opis wykonany przez jego matkę Konstancję. Skan zdjęcia brat 

uzyskał podczas zbierania informacji i dokumentów gromadzonych w związku  

z prowadzonymi badaniami genealogicznymi i opracowywaniem kroniki rodzinnej. W tym 

celu odwiedzał bliższą i dalszą rodzinę. W trakcie jednego z takich spotkań, podczas wizyty  

u córek ciotecznej siostry naszej Mamy – Reginy Dębowskiej, uzyskał zdjęcia Edmunda 

Trzcińskiego, które podarowała jej matka Edmunda, gdy w 1956 r. odwiedziła Polskę. 

Konstancja była siostrą Marcjanny Burbutowskiej, która wyszła za mąż za najmłodszego 

brata naszej babci Piotra Bednarskiego. To właśnie małżonkowie Piotr Bednarski i Marcjanna 

Burbutowska byli rodzicami Reginy Dębowskiej. Gdy zobaczyłem zdjęcia, od razu 

zaciekawiły mnie losy tej rodziny, tym bardziej, że Konstancja była emigrantką, a przecież 

losy łomżyńskich emigrantów to kierunek moich zainteresowań i badań. Postanowiłem więc 

w dostępnych źródłach spróbować odszukać jakieś dokumenty oraz informacje, które 

pomogłyby poznać historię życia Konstancji Burbutowskiej i jej rodziny. Efektem moich 

poszukiwań jest poniższe opracowanie.   

W niedzielę 16 marca 1890 r. w łomżyńskim kościele farnym pod wezwaniem św. 

Michała Archanioła1 o godzinie pierwszej po południu kończyła się właśnie msza święta 

zwana sumą. Do kościoła przybyli nie tylko mieszkańcy miasta, ale również wierni  

z okolicznych miejscowości. W Łomży bowiem do 1972 r. była tylko jedna parafia, która 

obejmowała miasto i okoliczne wioski: Bożenicę, Giełczyn, Janowo, Jednaczewo, Konarzyce, 

Kraskę, Kupiski Stare, Kupiski Nowe, Łochtynowo, Łomżycę, Podgórze, Siemień 

Nadrzeczny, Siemień Nowy, Starą Łomżę i Zawady.  

Podczas gdy niektórzy uczestnicy niedzielnej Eucharystii powoli opuszczali świątynię, 

przy prezbiterium zgromadziła się grupa wiernych przybyłych z oddalonego o 7 km 

Giełczyna. Byli to: czterdziestoczteroletni gospodarz Józef Burbutowski oraz towarzyszący 

 
1 Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła w Łomży powstał w latach 1504–1525 z fundacji księżnej 

mazowieckiej Anny i jej synów Stanisława i Janusza III. Aktu konsekracji dokonał biskup płocki Andrzej 

Krzycki po 1531 r. W latach 1691–1693 dokonano generalnego remontu kościoła, koniecznego z powodu 

pożaru i zniszczeń wojennych. Zmieniono wówczas wystrój z gotyckiego na barokowy. Ponownej konsekracji 

dokonano w 1783 r. W trosce o bezpieczeństwo wiernych, w 1819 r. kościół na krótko zamknięto i poddano 

niezbędnym zabiegom restauracyjnym. W 1921 r. wpisano go do rejestru zabytków. Po utworzeniu 28 

października 1925 r. przez papieża Piusa XI diecezji łomżyńskiej, kościół św. Michała Archanioła został 

podniesiony do godności katedry. Podczas II wojny światowej katedra, częściowo uszkodzona, została 

uratowana przed wysadzeniem w powietrze przez biskupa Stanisława Łukomskiego. Swój obecny wygląd 

katedra zawdzięcza regotyzacji dokonanej po wojnie. 
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mu czterdziestoletni Jan Malinowski, trzydziestoletni Stanisław Malinowski, Marianna 

Malinowska i Józef Karpiński. Oczekiwali na księdza, który za chwilę miał dokonać 

ceremonii chrztu nowonarodzonego dziecka, którego matką była czterdziestodwuletnia 

Magdalena Burbutowska z Jaskulskich, a ojcem Józef Burbutowski. Dziecko płci żeńskiej,  

z którym przybyli do świątyni, przyszło na świat trzy dni wcześniej w czwartek 13 marca 

1890 r. o godzinie jedenastej wieczorem. Podczas sakramentu chrztu, dziecku nadano imię 

Konstancja, a jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Karpiński i Marianna Malinowska.  

Chrzest został potwierdzony przez księdza zapisem w księdze narodzonych i ochrzczonych, 

który oznaczono kolejnym numerem 136. Ksiądz spisał akt w języku rosyjskim, gdyż w tym 

czasie Polska podzielona przez zaborców jako kraj nie istniała na mapie Europy. Łomża 

przynależała do zachodniej guberni Imperium Rosyjskiego, a na terenach zajętych przez 

zaborcę panowała intensywna rusyfikacja i język rosyjski był językiem urzędowym. Treść 

aktu odczytano ojcu dziecka oraz towarzyszącym mu osobom. Sporządzony dokument 

podpisany został tylko przez księdza, ponieważ osoby uczestniczące w ceremonii chrztu były 

niepiśmienne.   

 

Foto 1. Akt urodzenia i chrztu Konstancji Burbutowskiej  

Tłumaczenie aktu z języka rosyjskiego: Tadeusz Trepanowski 
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Wiek rodziców wskazywał, że Konstancja miała starsze rodzeństwo. W 1879 r. urodziła się 

jej najstarsza siostra Bolesława (akt nr 50/1879), a w 17 marca 1882 r. Marcjanna (akt nr 

87/1882). Józefa urodziła się 19 lutego 1892 r. 

W 1901 r., gdy Konstancja kończyła jedenaście lat, jej siostra Marcjanna poślubiła 23-

letniego Piotra Bednarskiego mieszkającego z rodzicami w Budach Czarnockich. Piotr był 

synem Andrzeja i Zuzanny z Pieńkowskich, małżonków Bednarczyków2 – jednocześnie 

najmłodszym bratem mojej babci Wiktorii Kosko z domu Bednarska.  

Ślub Marcjanny i Piotra odbył się w kościele farnym w Łomży, a weselisko 

prawdopodobnie w domu panny młodej w Giełczynie. Zastanawiałem się w jaki sposób 

Piotra Bednarski i Marcjanna Burbutowska poznali się, mieszkając przecież w dość odległych 

od siebie wioskach, po dwóch różnych stronach Łomży. Okazało się Burbutowscy mieli już 

wcześniejsze powiązania rodzinne z terenem parafii Piątnica. W trakcie badań odkryłem,  

że 27 listopada 1871 r. rodzice Marcjanny i Konstancji brali ślub3 w kościele parafialnym  

w Piątnicy. Ich ojciec, Józef Burbutowski syn Michała i Józefy pochodził z Giełczyna, ale 

matka - Magdalena z Jaskulskich mieszkała z rodzicami w Kalinowie położonym między 

Piątnicą a Drozdowem. Mimo braku środków komunikacji publicznej jakie mamy obecnie, 

ludzie żyjący w owych czasach przemieszczali się dość swobodnie pomiędzy 

miejscowościami i nie stanowiło to dla nich większego problemu. Należy pamiętać również, 

że w owych czasach funkcjonowała „instytucja” swatów i swatek, którzy wyszukiwali  

w okolicy kawalerów i panny będące tzw. „dobrymi partiami”.  

 
2 Tak brzmiało pierwotnie ich nazwisko, późniejsza forma Bednarski. 
3 Akt małżeństwa Józefa Burbutowskiego i Magdaleny z Jaskólskich, nr 28/1871 parafia Piątnica. 
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Narzeczeństwo wyglądało inaczej niż obecnie i odległość dzieląca narzeczonych była 

sprawą drugorzędną. Na początku lat 20-tych XX w., druga siostra Konstancji Burbutowskiej 

– Józefa, wyszła za mąż za stolarza Michała Dąbrowskiego. Małżeństwo to w 1925 r. 

wyemigrowało do Ameryki, ale w latach 30-tych powróciło do Polski. Osiedlili się w Piątnicy 

i mieszkali tam aż do śmierci. Pamiętam Józefę i Michała Dąbrowskich z początku lat 60-tych 

XX w., gdyż jako chłopiec często ich odwiedzałem. Rodzice kupowali u nich mleko lub 

korzystali z usług stolarskich. Michał Dąbrowski był dobrym stolarzem i prowadził jedyny w 

okolicy zakład stolarski.  

Ja i moi koledzy przezywaliśmy go „Masyna”, ponieważ zawsze, gdy z dumą 

pokazywał wyposażenie swojego warsztatu pełnego amerykańskich narzędzi firmy 

STANLEY mówił: „… te masyny to przywiozłem z Ameryki”. Pamiętam ciężką, stalową 

strugarko-grubościówkę, na której strugał nam dranki potrzebne do szkoły na prace ręczne. 

Zapach sosnowych wiórów i przenikliwy dźwięk noży obrabiających drewno utrwalił mi się 

w pamięci do dzisiaj.   

Kolejny udokumentowany fakt z życia Konstancji Burbutowskiej to emigracja do 

Stanów Zjednoczonych. Od ślubu jej siostry Marcjanny minęło dziesięć lat. Jedenastoletnia 

wtedy Konstancja stała się dorosłą dwudziestojednoletnią panną, która podjęła odważną 

decyzję wyjazdu do Ameryki. Po załatwieniu wszelkich formalności i odbyciu męczącej drogi 

do holenderskiego portu w Rotterdamie, 2 września 1911 r. została zaokrętowana w na 

parowcu „Ryndam”, który oczekiwał na pasażerów, by zabrać ich w rejs do Nowego Jorku. 

Statek po drodze zawijał do francuskiego portu Boulogne-sur-Mer, skąd również zabierał 

pasażerów.  

 

Foto 2. Parowiec S.S. "Ryndam" 
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 Parowcem „Ryndam”, pływającym w służbie linii żeglugowej Holland–American Line4 

dowodził doświadczony kapitan Pieter Van Den Heuvel (1870–

1940). Wychowywał się na morzu. Jego ojciec również był 

kapitanem i dowodził między innymi żaglowcem „Anna 

Sanders” przewożącym ładunki z Ameryki Południowej. Gdy 

pozostawił rodzinę na lądzie, by zapewnić wykształcenie 

dzieciom, Pieter z wyróżnieniem ukończył szkołę morską  

w Amsterdamie. W owych czasach szkoła ta miała opinię 

najlepszej, ale i najtrudniejszej. Kadeci, którzy opuścili jej 

mury, nigdy nie mieli problemu ze znalezieniem pracy. W trakcie służby na morzu Pieter Van 

Den Heuvel w sumie odbył 298 rejsów do Nowego Jorku. Szczycił się tym, że w ciągu 42 lat 

dowodzenia różnymi statkami nie stracił podczas żeglugi ani jednego pasażera, a przecież  

o śmierć na morzu wcale nie było tak trudno. Fale uderzające w statek powodowały, że woda 

morska często wdzierała się na niski pokład i nieświadomy pasażer mógł wtedy z łatwością 

poślizgnąć się i zsunąć za burtę. Przyczyn śmierci na morzu bywało wiele. Były nimi również 

choroby i epidemie wybuchające na statkach podczas podróży. Warunki, w jakich na 

niektórych statkach podróżowali najbiedniejsi pasażerowie, szczególnie we wczesnych latach 

wielkiej emigracji, były wręcz nieludzkie. Na statku „Ryndam” opiekę medyczną sprawował 

chirurg okrętowy dr Proctor Field legitymujący się siedmioletnią praktyką i pracujący pod 

nadzorem szpitala uniwersyteckiego Long Island w Nowym Jorku. 

Przed wypłynięciem statku sporządzano spisy pasażerów, które później przekazywano 

inspektorom Centrum Imigracji na Ellis Island w Nowym Jorku. Każdy arkusz listy zawierał 

30 nazwisk oraz różne informacje o pasażerach zapisane w poszczególnych kolumnach. 

Konstancję Burbutowską wpisano na czternastym arkuszu listy. Jej nazwisko oraz nazwę 

miejscowości Giełczyn, zapisano z błędami, które później powielono podczas dokonywania 

indeksacji list – zapis poniżej. 

 
4 Pasażerska Linia żeglugowa Holland America została założona w 1873 roku jako holendersko-amerykańska 

firma parowcowa (NASM). Ponieważ miał siedzibę w Rotterdamie i świadczyła usługi dla obu Ameryk, stała się 

znana jako Holland America Line (HAL). W 1898 r. w 25. rocznicę istnienia Holland America Line posiadała 

sześciu statków i przewiozła 85 000 pasażerów kabinowych i 400 000 pasażerów w pomieszczeniach steerage, 

wraz z 5 milionami ton ładunku, głównie cebulek kwiatowych, śledzi i ginu. W latach 1880–1920, podczas 

masowej emigracji firma jest głównym przewoźnikiem imigrantów z Europy do Nowego Świata. HAL przewozi 

ponad 10 procent wszystkich osób podróżujących do Nowego Świata. Ze względu na jakość i czystość swoich 

statków HAL staje się znany jako „Nieskazitelna Flota”. 

Foto  3. Kpt. Pieter Van Den 

Heuvel 
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Foto 4. Informacje dotyczące Konstancji Burbutowskiej wpisane w rubrykach listy. W tabeli 

pozostawiono oryginalny zapis nazwiska i miejscowości. 
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Foto 5. Arkusz listy pasażerskiej statku „Ryndam” na której wpisano Konstancję Burbutowską 

 Odnalezienie listy pasażerskiej z danymi Konstancji nie było łatwe, ponieważ przy 

nanoszeniu danych na arkusz, urzędnik sporządzający listę w Rotterdamie zapisał błędnie jej 

nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Nazwisko zapisano Borkutowski Konstancja, a wieś 

Giełczyn jako „Gelzina”. 

 

Foto 6. W żółtej ramce błędnie zapisane nazwisko Konstancji. Zamiast Burbutowska, wpisano 

Borkutowski Konstancja. 

 Z informacji zapisanych w kolumnach listy pasażerskiej dowiadujemy się, że Konstancja 

miała 152 cm wzrostu, jasną cerę, ciemno brązowe włosy i szare oczy. Posiadała przy sobie 

gotówkę w kwocie 10 dolarów. Osobą mieszkającą w USA, do której się udawała, był jej 

szwagier – Marcel Staniurski, zamieszkały pod adresem 481-148 Str. New York City. 

Szwagier to mąż siostry, więc poszukiwania swoje skierowałem również w tym kierunku.  

Okazało się, że Konstancja oprócz wspomnianych wcześniej Marcjanny Bednarskiej i Józefy 

Dąbrowskiej miała jeszcze siostrę Zofię urodzoną w 1889 roku, która wyemigrowała do 
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Ameryki w 1909 r. Zofia w niedługim czasie po przybyciu do Nowego Jorku, dnia 22 sierpnia 

1909 r. wyszła za mąż za 25–letniego Marcela Staniorskiego (Staniurskiego?).  

 

Foto 7. Wyciąg z indeksu małżeństw zawartych w Nowym Jorku w1909 r. 

 

Foto 8. Wyciąg z aktu ślubu Marcela Staniorskiego z Zofią Burbutowską 

Ślub ich odbył się w nowojorskiej dzielnicy Bronx (akt ślubu nr 19190). Świadkiem na ślubie 

był Apolinary Sulewski z Sulewa5 mieszkający w tej dzielnicy. W tamtych latach  

na Bronksie mieszkało sporo Polaków, między innymi niedaleko miejsca zamieszkania 

Konstancji Burbutowskiej mieszkał Bronisław Trepanowski – brat mojego dziadka. Polacy 

ciągnęli jedni do drugich i wzajemnie się wspierali. Mąż Zofii Marcel Staniurski przybył do 

USA w 1902 r. i też zamieszkał w tej dzielnicy. Po 8 latach pobytu w USA mówił już nieźle 

po angielsku. Początkowo małżonkowie Staniurscy mieszkali pod adresem 529 Harison Ave, 

Bronx, New York. Później przeprowadzili się na inną ulicę. Podczas przeprowadzanego spisu 

 
5 Sulewo-Kownaty – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie 

Wąsosz. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego. 
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w 1910 r. ich miejsce zamieszkania znajdowało się pod adresem 555 Morris Ave, Bronx, 

New York. To właśnie do Marcelego i Zofii Staniurskich docelowo udawała się Konstancja 

Burbutowska.  

Oprócz niej, z ziemi łomżyńskiej w zamorską podróż do Ameryki wyruszyła jeszcze 

grupa 19 młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat oraz dwójka małych dzieci. Być może grupa 

ta była liczniejsza, lecz zniekształcona pisownia nazw miejscowości uniemożliwiła mi 

zidentyfikowanie ich po miejscu zamieszkania. Nawet w przypadku osób wymienionych 

poniżej, gdyby nie wyraźne zaznaczenie, że miejscowość należała do guberni łomżyńskiej, 

pominąłbym niektóre z nich, ponieważ trudno byłoby się domyślić, że pochodzą one z ziemi 

łomżyńskiej. W przebyciu drogi do portu w Amsterdamie grupie młodych emigrantów 

pomagał zapewne jakiś agent towarzystwa żeglugowego Holland America Line, w którym 

zakupione zostały tzw. szyfkarty, czyli bilety na statek. Bez znajomości języka i pomocy 

kogoś doświadczonego trudno byłoby dotrzeć tym młodym ludziom, którzy wcześniej poza 

kręgiem najbliżej położonych miejscowości nigdzie nie wyjeżdżali.  Nie wiadomo, którędy 

wiodła droga tych młodych ludzi do Amsterdamu, ale być może granicę z Prusami 

Wschodnimi przekraczali w Prostkach koło Grajewa. Prostki spełniały rolę stacji granicznej  

i przeładunkowej na granicy Niemiec i Rosji. Tam normalnotorowa Wschodniopruska Kolej 

Południowa łączyła się z szerokotorowymi kolejami Cesarstwa Rosyjskiego, dając połączenie 

Królewca z Brześciem Litewskim i Ukrainą, skąd eksportowano znaczne ilości towarów,  

w tym zboże i drewno z Rosji do Niemiec.  

 

Foto 9. Przejście graniczne w Prostkach 
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Rysunek 10. Dworzec kolejowy na przejściu granicznym w Prostkach. Po prawej stronie widoczny 

fragment niemieckiego napisu: Prostken 

 

Pierwsza osoba z listy osób podróżujących z Konstancją Burbutowską to jej kuzynka.  

1. Bronisława Kowalewska lat 20, urodzona w 1891 r. we wsi “Coucszin” Giełczyn  

k/ Łomży.  

2. Stefania Boć lat 20, urodzona w 1891r. w Małym Płocku k/ Łomży. 

3. Zofia Ratajewska lat 16, urodzona w 1895 r. w Małym Płocku k/Łomży. 

4. Józef Galiński lat 21, Żyd, urodzony w 1890 r. w Małym Płocku k/Łomży. 

5. Schepsel „Izwawy”? lat 17, Żyd, urodzony w 1894 r. w Kolnie k/Łomży, z zawodu 

krawiec. 

6. Anna Krupka lat 19, urodzona w 1892 r. w Janowie k/Łomży. 

7. Zirul Isman lat 17, urodzona w 1894 w Łomży. 

8. Aleksandra Ciołkowska lat 18, urodzona w 1893 r. w Celmtzki”? gub. łomżyńska.   

9. Rozalia Kulas lat 17, urodzona w 1894 r. w Myszyńcu, gub. łomżyńska. 

10. Janina “Grockocha” Grochocka Janina lat 16, urodzona w 1895 r. we wsi Kamień? – 

gub. łomżyńska. 
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11. Teofil Andrzejczyk lat 21, urodzony w 1890 r. zam. Nowogród? k/Łomży. 

12. Marianna Liss lat 18, urodzona w 1893 we wsi Czanski? – gub. łomżyńska. 

13. Teofil Wasilewski lat 24, urodzony w 1887 w Kisielnicy k/Łomży 

14. Konstancja “Olskowska” Olkowska?, Olszewska? z domu Górska lat 20, urodzona w 

1891 r. w Mudianowo (Marianowo? k/Łomży, wraz z dwójką dzieci 2-letnim 

Franciszkiem 1-roczną Genowefą.   

15. Ewa Szydlik lat 19, urodzona w 1892 r. w Nowogrodzie k/Łomży.  

16. Julianna Adamczyk lat 17 urodzona w 1894 r. we wsi Szczawin (gmina Goworowo) – 

gub. łomżyńska. 

17. Marcela Kłosek lat17, urodzona w 1894 r. we wsi Kossaki – gub. łomżyńska. 

18. Konstanty “Bonzek” Bączek? lat 19, urodzony w 1892 r.  “Potawki”?  – gub. 

łomżyńska. 

19. Felix “Żicanski” lat 20, urodzony w 1891 r. we wsi Żebry – gub. łomżyńska. 

W wielonarodowym tłumie emigrantów grupa ta zapewne do końca podróży trzymała się 

razem.  

12 września 1911 r., po 10 dniach morskiej podróży statek „Ryndam”, którym 

podróżowała Konstancja, dopłynął do Nowego Jorku. Zbliżając się do nabrzeża Manhattanu, 

minął maleńką wysepkę Liberty Island z monumentalnym neoklasycznym posągiem Statue of 

Liberty (Statuą Wolności) wzniesioną w latach 1884–1886 według projektu Frédérica 

Auguste’a Bartholdiego jako dar narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego, 

upamiętniający przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych. Widok tego posągu napawał emigrantów przybywających do Ameryki 

nadzieją na lepsze życie, ale zanim niektórym z nich spełnił się ich amerykański sen, musieli 

jeszcze wiele przejść. Podczas podróży towarzyszył im nieodłączny strach związany nie tylko 

z przebywaniem na statku zmagającym się z falami podczas sztormowej pogody, ale także  

z myślami i obawami, czy zostaną wpuszczeni na teren stanów Zjednoczonych  

i jak będzie wyglądało ich życie w  nowej nieznanej rzeczywistości.  
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Rysunek 11. Liberty Island 

 Konstancja nie od razu mogła zejść na stały ląd i udać się pod adres zamieszkania 

siostry i szwagra. Razem z innymi pasażerami trzeciej klasy musiała najpierw odbyć odprawę 

w centrum emigracyjnym mieszczącym się na sąsiedniej wysepce Ellis położonej  

w niedalekiej odległości od nabrzeża Manhattanu. Dopiero po pomyślnym przejściu 

procedury sprawdzającej, imigrantów przewożono na Manhattan, skąd mogli ruszyć w dalszą 

drogę.  

Nie wszyscy pasażerowie statków przybywających do Nowego Jorku przechodzili 

procedury kontrolne w stacji imigracyjnej na Ellis Island. Pasażerowie pierwszej i drugiej 

klasy nigdy nie postawili tam stopy. Byli kontrolowani i przesłuchiwani w zaciszu ich kabin 

na statku i lądowali bezpośrednio na Manhattanie. Wszyscy inni, podróżujący trzecią klasą 

musieli być sprawdzeni na wyspie Ellis. Pierwszymi urzędnikami, z którymi imigranci 

zetknęli się twarzą w twarz, praktycznie już na schodach prowadzących do budynku, byli 

lekarze federalni poszukujący u nowoprzybyłych chorób zakaźnych, zaburzeń psychicznych 

lub deformacji fizycznych, które mogą ograniczać zdolność nowoprzybyłych do 

samodzielnego utrzymania się. Byli to tzw. sześciosekundowcy, bo mniej więcej tyle czas 

potrzebowali do wstępnej oceny imigranta. Ci, których inspektorzy zamierzali przebadać 

dokładniej, byli zatrzymani, a na ich ubraniach malowano kredą literę kodową, określającą 
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wstępnie ich stan zdrowia i przyczynę przetrzymania – „K” oznaczało przepuklinę, „L” 

kłopoty z  płucami, „E” badanie oczu, „H” kłopoty z sercem, „X” zaburzenia psychiczne. Ten 

znak z reguły wiązał się z deportacją.  

Po zakończeniu badań lekarskich, imigrantów kierowano do głównej sali odpraw, 

gdzie inspektorzy wywoływali nazwiska nowoprzybyłych, odczytując je z manifestów 

statków, którymi przypłynęli.  

 

Rysunek 12. Imigranci siedzieli na długich ławkach w głównym holu Stacji Imigracyjnej Ellis Island. 

Źródło zdjęcia: Nowojorska Biblioteka Publiczna 

Urzędnik imigracyjny weryfikował nazwiska i przy pomocy tłumacza zadawał liczne pytania 

dotyczące stanu cywilnego, zawodu, narodowości, miejsca docelowego i sumy pieniędzy, 

które przywiózł imigrant. Osoby, co do których były podejrzenia, że mogą być ciężarem dla 

społeczeństwa lub stanowić jakiekolwiek zagrożenie, były zatrzymywane do wyjaśnienia lub 

deportowane. 

We wrześnie 1911 r., gdy Konstancja Burbutowska przybyła na Ellis Island, 

komisarzem ds. imigracji był William Williams, nowojorski prawnik, który funkcję tę pełnił 

po raz drugi. Pierwszy raz powołany został na komisarza ds. imigracji przez Theodore'a 

Roosevelta w 1902 roku i urzędował na wyspie do 1905 r. Drugi raz powołano go na to 

stanowisko w 1909 r. i obowiązki komisarza pełnił do 1913 r. Kiedy pierwszy raz przybył na 

Ellis Island, warunki na wyspie i traktowanie imigrantów były szokujące. Jadalnia była 

rzadko sprzątana, wiele osób jadło z tej samej miski przed jej umyciem, imigrantom nie dano 
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żadnych naczyń, a teren był pełen śmieci. Imigranci byli przez inspektorów brutalnie 

traktowani, często okradani. Żądano od nich niesamowicie wysokiej ceny za paczki  

z żywnością sprzedawane na podróż pociągiem, a niektórzy byli zmuszani do pracy  

w kuchniach za darmo. Williams natychmiast wprowadził zmiany. Zamieścił ogłoszenia 

stwierdzające, że wszyscy imigranci mają być traktowani jednakowo, z życzliwością  

i przyzwoitością. Palenie było zabronione we wszystkich budynkach na wyspie. Zmienił 

wykonawców usług i stworzył określone standardy dotyczące żywienia, wymiany pieniędzy 

przechowywania bagażu, a także sprawdzał wszystkich misjonarzy i organizacje pomocy 

imigrantom, które przybyły na wyspę. Sprawił, że wyspa stała się bardziej przyjazna. Kazał 

posiać trawę, posadzić krzewy i drzewa oraz pobudować markizy. Zamontowano również 

zadaszenie na barkach i promach, które przywoziły imigrantów na wyspę. Chociaż Williams 

był przyzwoitym i uczciwym komisarzem, troszczącym się o dobro imigrantów 

pozostających pod jego opieką, to opowiadał się za ścisłymi restrykcjami imigracyjnymi. 

Uważał, że imigranci z Europy Południowej i Wschodniej byli mniej warci niż grupy  

z Europy Zachodniej i Północnej. Czuł, że ta nowa fala imigrantów zawierała pewien procent 

wyrzutków z Europy, którzy byli nieinteligentni i niepożądani, i że Stany Zjednoczone nie 

były zobowiązane do ich utrzymania. Zdecydowanie egzekwował kilka przepisów 

regulujących imigrację (głównie odnoszących się do przestępców, osób chorych  

i tych które mogą stać się ciężarem publicznym. Został za to skrytykowany i opisany przez 

obcojęzyczne gazety wydawane w Nowym Jorku. Krytyka w prasie doprowadziła do 

oficjalnych dochodzeń w sprawie pracy Williamsa na Ellis Island, co doprowadziło do jego 

rezygnacji ze stanowiska w 1905 roku. Po rezygnacji Williams powrócił do swojej praktyki 

prawniczej, ale został poproszony o powrót na swoje stanowisko na Ellis Island w 1909 roku. 

Komisarzem między kadencjami Williamsa był Robert Watchorn. Watchorn 

podtrzymał zmiany Williamsa dotyczące warunków na Ellis Island, ale nie wierzył w 

ograniczanie imigracji. Sam zresztą też był emigrantem, górnikiem przybyłym z Anglii, który 

dzięki nauce i dużym ambicjom piął się po szczeblach kariery, dochodząc do wysokich 

stanowisk publicznych. Został poproszony o ustąpienie ze względu na stosowaną politykę 

otwartych drzwi, i gdy Williamsowi zaproponowano ponowne objęcie stanowiska, ten zgodził 

się na powrót na wyspę.  

Williams kontynuował walkę z korupcją na wyspie i egzekwowanie restrykcyjnej 

polityki podczas swojej drugiej kadencji. Zaatakował firmy parowe za tworzenie fałszywych 

manifestów i próby wyładowania chorych lub ubogich imigrantów. Ustanowił grzywny dla 

tych, którzy nie przestrzegali jego polityki. Prawdopodobnie jego najbardziej kontrowersyjna 

polityka została wprowadzona w 1909 roku. Wymagał, aby każda osoba lądująca na Ellis 
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Island miała 25 dolarów i bilet kolejowy do miejsca docelowego. Ta regulacja i jego poglądy 

na mieszkańców Europy Południowej i Wschodniej doprowadziły do jeszcze większej analizy 

i krytyki ze strony prasy. Williams zrezygnował w czerwcu 1913 r. Nominowano go na 

stanowisko komisarza nowojorskiego departamentu zaopatrzenia w wodę, gazu i energii 

elektrycznej w grudniu 1913 r. Jego praca w tym wydziale nie była tak kontrowersyjna jak ta 

na Ellis Island. Zmarł w 1947 roku.   

Podczas odprawy przy nazwisku Konstancji Burbutowskiej postawiono znak „x”. 

Oznaczał on, że osoba zostaje zatrzymana. Inspektorzy posługiwali się zestawem oznaczeń 

kodowych, które wskazywały, jakie decyzje podjęto w stosunku do danej osoby. W sumie na 

sprawdzenie imigranta i podjęcie decyzji o dalszym jego losie mieli bardzo mało czasu  

i system ten doskonale się sprawdzał w wymianie informacji pomiędzy inspektorami. Powody 

były różne. Niektóre osoby zatrzymywano w celu podjęcia wobec nich specjalnej procedury 

sprawdzającej, inne zatrzymywano, ponieważ nie miały biletu ani pieniędzy na dalszą podróż. 

Musiały więc oczekiwać do chwili, gdy krewni mieszkający w USA zostaną powiadomieni 

telegraficznie i doślą im potrzebne środki. Procedurę zatrzymań generalnie stosowano  

w stosunku do młodych kobiet podróżujących samotnie. Chodziło o zapewnienie ich 

bezpieczeństwa do czasu odebrania ich przez kogoś z rodziny. Na lądzie grasowały bowiem 

różne grupy oszustów i przestępców zajmujących się handlem żywym towarem. Był to 

proceder, z którym władze imigracyjne walczyły od lat. Zatrzymane osoby ewidencjonowano 

na oddzielnych listach. Konstancja była jedną z pierwszych osób zatrzymanych spośród 

pasażerów statku „Ryndam”. Na liście wpisano ją pod numerem szóstym. Przed nią jako 

trzecią z kolei zatrzymano 19-letnią Ewę Szydlik z Nowogrodu. Na liście zatrzymanych pod 

numerem 26 znalazła się również kuzynka Konstancji, Bronisława Kowalewska. Właśnie ten 

zapis na liście zatrzymanych, gdzie odnotowano nazwisko i adres osoby odbierającej 

zatrzymaną, pozwolił mi zidentyfikować Bronisławę jako kuzynkę Konstancji. Na liście 

pasażerskiej wpisano bowiem zniekształconą nazwę miejsca urodzenia i zamieszkania, oraz 

zniekształcone nazwisko osoby, do której się udawała docelowo w USA, co początkowo  

w żaden sposób nie wiązało jej z Konstancją Burbutowską, a wyglądało to tak:   

Miejsce urodzenia:      „Gouezin”  

Ostatnie miejsce zamieszkania:    „Couczin”, Russia 

Osoba w Starym Kraju:     P. „Kowslewski” – ojciec 

Miejsce zamieszkania osoby w Starym Kraju:  „Coucszin” Lomza  

Osoba w Stanach Zjednoczonych:    kuzyn M. „Stamorski” 
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Na jednym dokumencie miejscowość Giełczyn zapisano na trzy różne sposoby: Gouezin, 

Couczin, Coucszin. Nazwisko Kowalewski – jako Kowslewski, a nazwisko Staniurski – jako 

Stamorski. 

Na Ellis Island Konstancja spędziła dwa dni. W karcie zatrzymań odnotowano, że 

podczas pobytu zjadła dwa śniadania, dwa obiady i dwie kolacje Zwolniona została 14 

września 1911 r. o godz. 11:00, po tym jak zgłosiła się po nią jej siostra Zofia Staniurska 

zamieszkała 481 Morris Ave N.Y. Taki adres Zofii wpisano w karcie zwolnienia Konstancji. 

Razem z siostrą, Zofia odebrała również zatrzymaną kuzynkę Bronisławę Kowalewską.   

 

Foto 13. Ewidencja zatrzymanych cudzoziemców 

 

Foto 14. Wycinek z listy zatrzymanych. Dane Konstancji Burbutowskiej zaznaczono żółtą ramką. 
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Foto 15. Wycinek z listy zatrzymanych. Dane Bronisławy Kowalewskiej zaznaczone żółtą ramką. 

Odręcznie wpisane nazwisko i adres osoby odbierającej (kuzynka Zofia Staniurska). 

Po odebraniu przez siostrę Konstancja przebyła promem drogę z Ellis Island do 

południowego nabrzeża Manhattanu. Obecnie obszar ten znany jest jako Battery Park 

zawierający na swym terenie pamiątkę po Holendrach. To stary zamek Castle Clinton 

zwany również Fort Clinton lub Castle Garden. To tutaj początkowo przybywali 

emigranci zanim na Ellis Island powstała stacja imigracyjna. Następnie Konstancja 

przejechała przez całą nowojorską dzielnicę Manhattan, by dotrzeć na południowy 

Bronx na Morris Avenue, gdzie mieszkała jej siostra ze swym mężem Marcelem. W 

późniejszych latach, gdy na południowym Bronksie zamieszkali Afroamerykanie, 

miejsce to przestało należeć do zbyt bezpiecznych.  

W 2016 r., gdy wraz z bratem Janem przemierzaliśmy te tereny, szukając 

adresu, pod którym w 1913 r. mieszkał brat naszego dziadka, byliśmy jedynymi 

białymi obserwowanymi z pewnym zaciekawieniem przez niektórych ciemnoskórych 

dżentelmenów.     

 

Foto 16. W 1911 r. obok powozów konnych pojawiły się pierwsze taksówki. Typowa taksówka 

kosztowała wtedy 0,50 dolara za milę. 
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W Nowym Jorku, Konstancja wyszła za mąż za starszego od siebie o 9 lat 

Władysława Trzcińskiego urodzonego 18 czerwca 1881 lub 1882 r.6 we wsi Osiek7. 

Władysław przybył do USA w 1898 r. jako 16-letni chłopak i mieszkał tam od 13 lat. 

 

Rysunek 17. Bronx. Fotografia wykonana przez Rebeccę Lepkoff dokumentująca przez ponad 75 lat 

wygląd ulic Nowego Jorku. 

  Podczas czternastego spisu mieszkańców Stanów Zjednoczonych przeprowadzanego 

w 1920 r. 30-letnia Konstancja i 38-letni Władysław Trzciński wraz z piątką dzieci mieszkali  

w wynajętym mieszkaniu w nowojorskiej dzielnicy Bronx pod adresem 364 E 158th Street. 

W danych spisowych podano, że Władysław przybył do USA w 1898 r., potrafił czytać  

i pisać, mówił po angielsku, zatrudniony był jako polernik w fabryce obróbki mosiądzu. Nie 

naturalizowany posiadał status cudzoziemca. 

 

 

 

 
6 Data i miejsce urodzenia Władysława Trzcińskiego podany przez Konstancję w 1925 r. w petycji o przyznanie 

obywatelstwa amerykańskiego to 18 June1881, a miejscowość Osiek. Druga data urodzenia 18 June 1882 

pochodzi z indeksu wniosków o ubezpieczenie społeczne (U.S. Social Securiti Aplications Claims Index 1936-

2007), z 7 marca 1939 r. Podany jest tam numer ubezpieczenia społecznego Władysława Antoniego 

Trzcińskiego (SSN: 081011339). Niezależnie od faktycznej daty urodzenia w jego amerykańskich dokumentach 

prawdopodobnie zapisana była data 18 June 1882. 
7 W Polsce jest 27 wsi o nazwie Osiek, 11 części wsi lub osad czy kolonii, w 5 przypadkach Osiek występuje 

jako część miasta. 
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Nazwiska i imiona domowników zindeksowane z błędami zaznaczone kolorem niebieskim: 

Walter Frzeinski Władysław Trzciński   lat 39  głowa domu 

Catherine Frzeinski Konstancja Trzciński lat 26  żona 

Helen Frzeinski Helen Trzciński lat 16  córka 

Walter Frzeinski Walter Trzciński lat 13  syn  

Florence Frzeinski Florence Trzciński lat 8  córka 

Chester Frzeinski Chester (Czesław) Trzciński lat 4  Syn  

 

 
Rysunek 18. Arkusz spisowy czternastego powszechnego spisu ludności Stanów Zjednoczonych, 

Bronx Assembly District 1, Bronx, New York 

 

Podany w spisie skład rodziny i wiek pierwszej trójki dzieci wskazuje, że Władysław był 

wdowcem, bowiem Konstancja przybyła do Nowego Jorku w połowie września 1911 r. nie 

mogła być matką Helen urodzonej w 1904 r., czy Waltera urodzonego w 1907 r.  Florence 

urodziła się w 1912 r. więc w zasadzie mogła być jej córką. Moje przypuszczenia 

potwierdziło odnalezienie danych dotyczących Helen Trzciński (nazwisko po mężu Helena 

Urbanek). Urodziła się 22 lutego 1904 r. w Nowym Jorku w dzielnicy Bronx. Rodzicami jej 

byli Władysław Trzciński i Hattie z domu Driewiecki (Jadwiga Drzewiecka). Helen zmarła  

w wieku 91 lat w szpitalu w Barberton, Summit, USA, dnia 28 stycznia 1996 r. o godz. 4:10 

po południu. 

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=6061&h=111854397&indiv=try&viewrecord=1&r=an
https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=6061&h=111854398&indiv=try&viewrecord=1&r=an
https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=6061&h=111854399&indiv=try&viewrecord=1&r=an
https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=6061&h=111854400&indiv=try&viewrecord=1&r=an
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Rysunek 19. Wyciąg z aktów urodzenia potwierdzający, że Helena była pierwszym dzieckiem 

małżeństwa Władysława Trzcińskiego i Jadwigi Drzewieckiej. 

W 1927 r. w Sądzie Okręgowy Stanów Zjednoczonych, dla Południowego Okręgu Nowego 

Jorku, Konstancja złożyła petycję o nadanie obywatelstwa amerykańskiego.  W złożonym 

wniosku podała, że:  

1) zamieszkuje w Nowym Jorku pod adresem 364 E 158th Street,  

2) zawód: bez zawodu – żona, 

3) urodziła się 11 marca (powinno być 13 marca) 1890 r w Giełczynie, 

4) do USA wyemigrowała z Rotterdamu dnia 3 września 1911 r., na statku „Ryndam” 

5) złożyła deklarację woli zostania obywatelem Stanów Zjednoczonych dn. 1 czerwca 

1925 r. w Sądzie Okręgowym w Nowym Jorku. 

6) Jest osobą zamężną, imię męża: Władysław, urodzony 18 czerwca 1881 r. 

w miejscowości Osiek, Rosja - (Polska pod zaborem rosyjskim nie istniała na mapach 

świata), 

 posiada troje dzieci: 

Cheter (Czesław) urodzony 14 lipca 1916 r. 

Lottlie (Wacława) urodzona 16 września 1918 r, 

Edmund urodzony 2 stycznia 1921 r. 

Wszystkie dzieci urodzone w Nowym Jorku i mieszkujące z nią pod jednym dachem. 

We wniosku nie wyszczególniła dzieci z pierwszego małżeństwa swego męża 

Władysława (Helen, Walter, Florence), które prawdopodobnie mieszkały poza domem  

7) Oświadczenie, że nie jest członkiem żadnej organizacji wrogiej rządowi, nie jest 

poligamistą ani zwolennikiem poligamii, że akceptuje zasady Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych i chce zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych oraz zrzec się 

absolutnie i na zawsze wszelkiej wierności każdemu obcemu księstwu, władcy, 

państwu a w szczególności Państwu Rosji i Rzeczypospolitej Polskiej, których w tej 
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chwili jest obywatelem, oraz że zamiarem jej jest stałe zamieszkanie w Stanach 

Zjednoczonych. 

8) potrafi mówić po angielsku, 

9) zamieszkuje nieprzerwanie w Nowym Jorku od 12 września 1911 r. 

 

Pod wnioskiem złożyła własnoręczny podpis 

 

.  

 

Dokument zawierał oświadczenie dwóch świadków będących obywatelami Stanów 

Zjednoczonych którzy potwierdzili pod przysięgą i własnoręcznie podpisali oświadczenie, że 

znają osobiście Konstancję Trzcińską od 1 lipca 1922r., że jej morale i przywiązanie do zasad 

konstytucji Stanów Zjednoczonych w ich opinii pod każdym względem uprawnia ją do 

przyjęcia obywatela Stany Zjednoczonych.  

Oświadczenia takie złożyli 26 sierpnia 1927 r.: 

1) Ignatius Wolski – pośrednik nieruchomości, zamieszkały 2314 Valentine Ave. N.Y. 

2) Olimpia Mysiak – gospodyni domowa 366 E 158 Street. N.Y. 

Petycję przyjął urzędnik James E. Moore. 

 

Do wniosku dołączono deklarację intencji przyjęcia obywatelstwa Stanów Zjednoczonych nr 

73589 i certyfikat potwierdzający legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych wydany 

przez Departament Pracy dnia 26 sierpnia 1927 r. 

 

Foto 20. Potwierdzenie złożenia przez Konstancję Trzcińską petycji o naturalizację (urzędnik źle 

odczytał imię Konstancja i zapisał – Konstancyz). 
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Foto 21. Wniosek o przyznanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. 



24 
 

Konstancja uzyskała obywatelstwo amerykańskie dnia 24 maja 1928 r. Miała wtedy 

36 lat. W 1930 r. w Stanach Zjednoczonych odbył się kolejny piętnasty spis mieszkańców, w 

którym odnotowano również rodzinę Konstancji Trzcińskiej z domu Burbutowskiej. 

Dane zawarte w arkuszu spisowym: Constance Trzcinski in the 1930 United States Federal 

Census 

 

Foto 22. Dane Konstancji i skład jej rodziny przedstawione w arkuszu spisowym z 1930 r. 

https://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=6224
https://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=6224
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26 grudnia 1938 r., w drugi dzień Bożego Narodzenia zmarł mąż Konstancji, Walter 

(Władysław) Trzciński. Przeżył 56 lat, z czego 40 lat w Stanach Zjednoczonych. Pochowany 

został na Old Saint Raymond’s Cemetery, nekropolii założonej w 1875 r. przy Balcom 

Avenue w nowojorskiej dzielnicy Bronx.  

 

Foto 23. Dane Władysława Trzcińskiego z dokumentacji ubezpieczenia społecznego 

 

Foto 24. Dane dotyczące dat urodzenia i zgonu oraz miejsca pochówku 

Po śmierci męża Konstancja ponownie wyszła za mąż za starszego o 20 lat wdowca Józefa 

Sagala. Ich ślub odbył się dnia 8 maja 1939 r. (Certyfikat małżeństwa nr 3168).  

 

Foto25. Rejestr zaślubionych w okresie od stycznia do maja 1939 r. 
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Foto 26. Adnotacja urzędowa o zmianie nazwiska z Konstancja Trzcińska na Konstancja Sagal. 

Józef Sagal urodził się 13 marca 1870 r. w Polsce na terenach zaboru austriackiego 

jako syn Stefana Sagala i Katarzyny z domu Umbach, małżonków Sagal. Do USA przybył 13 

października 1894 r. Dnia16 stycznia 1895 r. zawarł związek małżeński z pierwszą żoną 

Joanną. Ślub odbył się w Nowym Jorku w dzielnicy Manhattan. Obywatelstwo amerykańskie 

Józef Sagal uzyskał 10 lutego 1904 r.  

 

Foto 27. Petycja Józefa Sagala o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego 

Józef Sagal i jego pierwsza żona Joanna odnotowani są w kolejnych spisach ludności Stanów 

Zjednoczonych przeprowadzanych w 1910, 1915, 1920 i 1925 roku. Mieszkali w dzielnicy 

Bronx pod adresem 669 Elton Ave. Oboje pochodzili z Polski z zaboru austriackiego, który 

po trzecim rozbiorze objął północną Małopolskę z Kielcami, Radomiem i Lublinem oraz 

wschodnie Mazowsze. Józef początkowo prowadził w Nowym Jorku sklep z bursztynem,  

a później sklep z meblami. Jego żona Joanna Sagal zmarła 12 kwietnia 1938 r. Wspólnie 

przeżyli 43 lata. 
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W rok po ślubie Konstancji i Józefa, w kwietniu 1940 r., odbył się kolejny szesnasty, 

powszechny spis mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W trakcie spisu rachmistrz spisowy 

odnotował, że 46-letnia (powinno być 50-letnia) Konstancja mieszkała ze swoim 70-letnim 

mężem Józefem Sagalem w jego domu mieszczącym się pod adresem 754 Elton Avenue, 

Bronx, New York. Konstancja i Józef prawdopodobnie znali się wcześniej, ponieważ 

mieszkali w bliskim sąsiedztwie, East 156 Street przecina w poprzek Elton Avenue,  

a budynek nr 754 znajduje się w niedalekiej odległości od skrzyżowania.    

Z informacji zapisanych w arkuszu spisowym wynika, że Józef Sagal – mąż 

Konstancji był właścicielem zakładu pogrzebowego i pracował na własny rachunek. W 

rubryce dotyczącej edukacji odnotowano, że ukończył dwie klasy liceum.  

Joseph Sagal  in the 1940 United States Federal Census 

 

Foto 28. Wycinek z arkusza spisowego mieszkańców budynku usytuowanego pod adresem 754 Elton 

Avenue, Bronx, N.Y.  W żółtej ramce zaznaczono Józefa i Konstancję Sagal. Dzieci Konstancji 

Chester, Lottie i Edmund wykreśleni i wpisani zostali na arkuszu nr 16A, ale pod tym samym 

adresem. 

 

Foto 29. Rodzeństwo Chester, Lottie i Eddie Trzcińscy w spisie mieszkańców przeprowadzonym  

w 1940 r. 

Wyszczególniona w spisie córka Konstancji, Lottie (Wacława) ukończyła 4-letnie 

liceum i pracowała jako kierownik nadzorujący sprzedawców w dużym sklepie.   

Konstancja z drugim mężem przeżyła prawie pięć i pół roku. Józef Sagal zmarł 4 

stycznia 1944 r. w Nowym Jorku przeżywszy 73 lata. Przyczyną śmierci była niedrożność 

naczyń wieńcowych i przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego. Certyfikat zgonu nr 295. 

https://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=2442
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Pochowany został cztery dni później 8 stycznia, na Old Saint Raymond’s Cemetery w 

nowojorskiej dzielnicy Bronx. Do chwili śmierci pełnił funkcję dyrektora domu 

pogrzebowego, którego był właścicielem.  

Rok 1944 był trudnym rokiem dla Konstancji. Nie tylko dotknęła ją śmierć męża, ale 

także przyszła zła wiadomość dotycząca jej najmłodszego syna Edmunda. Był to telegram 

wysłany z Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych. Obaj synowie Konstancji służyli  

w siłach powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych. Starszy syn Chester (Czesław) został 

zarejestrowany jako poborowy 16 października 1940 r. 30 lipca 1942 r. wcielono go do armii 

i skierowano na front. Młodszy syn Edmund przez trzy lata uczęszczał do liceum, lecz 16 

lutego 1942 r. również został zarejestrowany jako poborowy. 4 września 1942 r. wcielono go 

do 8 Armii Powietrznej (8th Air Force) w Fort Jay Governors Island, New York8 i wysłano na 

front do Europy. Edmund latał na ciężkich bombowcach B-17 i B-24. Załoga tych samolotów 

składała się z dziesięciu osób wykonujących określone zadania. 

 

Foto 30. Wojskowa karta rejestracyjna Edmunda Trzcińskiego z 16 lutego 1942 r. Na karcie widnieje 

jego data urodzenia, adres zamieszkania oraz nazwisko matki – Konstancja Sagal. 

 
8 Fort Jay to przybrzeżny fort bastionowy i nazwa byłego posterunku armii Stanów Zjednoczonych na wyspie 

Governors Island w obrębie Nowego Jorku. Fort Jay to najstarsza istniejąca struktura obronna na wyspie, 

nazwana na cześć Johna Jaya, członka Partii Federalistycznej, gubernatora stanu Nowy Jork, prezesa Sądu 

Najwyższego, sekretarza stanu i jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Państwa. Został zbudowany 

w 1794 roku w celu obrony Upper New York Bay, ale służył innym celom. Od 1806 do 1904 roku nosił nazwę 

Fort Columbus, prawdopodobnie od odkrywcy Krzysztofa Kolumba. Dziś National Park Service zarządza 

Fortem Jay i Castle Williams jako pomnikiem narodowym Governors Island. 
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Foto31. Przykładowe zdjęcie załogi amerykańskiego bombowca B-17 z okresu II wojny światowej. 

 

Foto 32. B-17, latające fortece nad Europą podczas II wojny światowej. 

 Gdy do domu przychodził telegram z Departamentu Wojny USA, to z góry wiadomo było, że 

przynosi złą wiadomość. Niektóre z tych wiadomości raziły jak piorun. Zawiadamiały  

o śmierci. Inne pozostawiały odrobinę nadziei, informując o zaginięciu w akcji. Generalnie 

jednak powodowały rozpacz w rodzinie albo ogromny lęk o los syna czy męża. Często 

telegramy przychodziły ze znacznym opóźnieniem. Howard Thornley, obozowy kolega 

Edmunda Trzcińskiego, w swoich wspomnieniach z pobytu w Stalagu 17B pisał:  

„Moja matka otrzymała wiadomość o moim schwytaniu ponad rok po tym, jak dostałem się 

do niewoli. Była pewna, że zginąłem”. 
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Foto 33. Treść telegramu zawiadamiająca matkę sierżanta Howarda Thornleya o zaginięciu  

w akcji jej syna. 

Treść telegramu była standardowa. Zmieniało się tylko nazwisko adresata i osoby, której 

informacja dotyczyła. 

Sekretarz Wojny pragnie, abym wyraził głębokie ubolewanie, że Twój syn sierżant 

Howart R. Thornley został zgłoszony jako zaginiony w akcji w okresie od 22 grudnia 

na terenie Niemiec. Jeśli otrzymamy dalsze szczegóły lub inne informacje, zostaniesz 

niezwłocznie powiadomiony.  

Ulio, Adiutant Generalny. 

Telegram o takiej właśnie treści dotarł do rąk Konstancji. Wiadomo było, że Edmund zaginął 

w akcji, ale jakie były jego dalsze losy? Czy zginął w zestrzelonym samolocie i nie ostały się 

po nim nawet szczątki? Czy jest ranny i przebywa w niewoli? Można sobie wyobrazić, co 

czuła matka, czytając taki telegram. Później okazało się, że samolot Edmunda został 

zestrzelony nad Niemcami, a Edmund przeżył, lecz dostał się do niewoli i został wysłany do 

Luft Stalag 17B – (niemiecki obóz dla lotników amerykańskich). Miało to miejsce 12 

kwietnia 1944 r.   

Wieści o zaginięciu lub śmierci przychodziły do tysięcy rodzin żołnierzy walczących  

w dalekiej Europie. Naloty amerykańskiego lotnictwa na ufortyfikowane obiekty czasami 

skutkowały utratą kilkudziesięciu samolotów i setek lotników. Do końca wojny, mocarstwa 

Osi zestrzeliły nad Europą 32 730 amerykańskich lotników. Zestrzelony lotnik, któremu 

udało się wyskoczył na spadochronie, lub ten który przeżył katastrofę, zazwyczaj w krótkim 

czasie zostawał schwytany i ostatecznie trafiał do obozu jenieckiego. Na mocy Konwencji 

genewskiej z 1929 r. Niemcy nieco inaczej traktowali oficerów amerykańskich, i członków 

ich zaciągniętych załóg, którzy latali na zestrzelonych samolotach alianckich, ale była to 

niewielka różnica w warunkach, w jakich przebywały obie grupy. Zarówno piloci, jak i 
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załoga mogli być ofiarami doraźnych egzekucji i innych bezwzględnych działań z rąk ich 

nazistowskich oprawców.  

Sytuacja Niemiec, wobec kolejnych sukcesów aliantów na wszystkich frontach od 

1942 r. systematycznie ulegała pogorszeniu, a tym samym coraz więcej niemieckich jeńców 

trafiało do niewoli państw alianckich, w tym USA. Tym w największym skrócie należy 

tłumaczyć, dlaczego zasadniczo Trzecia Rzesza w stosunku do jeńców anglosaskich (a więc  

i amerykańskich) przestrzegała przepisów konwencji genewskiej z 1929 r. Sytuacja jeńców 

amerykańskich była więc zazwyczaj lepsza niż jeńców polskich, norweskich, francuskich, 

belgijskich czy jugosłowiańskich (serbskich), o jeńcach rosyjskich czy włoskich, już nie 

wspominając. 

Szacuje się, że w latach II wojny światowej ponad 120 tysięcy żołnierzy 

amerykańskich dostało się do niewoli. Blisko 94 tysiące z nich trafiło do obozów jenieckich 

w Europie, przede wszystkim niemieckich. Jeszcze do jesieni 1942 r. wśród amerykańskich 

jeńców w niemieckiej niewoli byli niemal wyłącznie członkowie załóg zestrzelonych 

samolotów (głównie bombowców). Początkowo byli oni przetrzymywani razem z jeńcami 

brytyjskimi (pierwsi Amerykanie, którzy trafili do niewoli niemieckiej byli zresztą właśnie 

pilotami w służbie RAF) w obozach Stalag Luft. 

 

Foto 34. Wyciąg z rejestru amerykańskich jeńców wojennych więzionych przez Niemców podczas II wojny 

światowej w latach 1941–1946, a następnie wyzwolonych i repatriowanych.  
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Powyższy wyciąg zawiera dwie skrajne daty 12 kwietnia 1944 r. (prawdopodobnie data 

zestrzelenia i dostania się do niewoli) oraz 18 lipca 1945 r. (prawdopodobnie data powrotu do 

USA po wyzwoleniu). Informacje o osobach znajdujących się w rejestrze pochodziły ze 

źródeł uznanych za oficjalne.     

Aby przybliżyć obraz tego, z czym zmierzył się Edmund Trzciński podczas pobytu  

w niewoli, warto przytoczyć krótką historię obozu, której szczegóły uzyskałem z różnych 

amerykańskich stron internetowych. 

Stalag 17B zbudowano w 1939 r. w okolicy miasteczka Krems9 w Austrii. 

Początkowo wykorzystywany był jako obóz przejściowy dla Polaków i Francuskich cywilów, 

którzy zostali schwytani na początku wojny zanim odbyli przeszkolenie wojskowe. W miarę 

postępu wojny Stalag 17B został przekształcony w obóz dla alianckich jeńców wojennych. 

Pierwsi lotnicy amerykańscy przybyli do obozu w październiku 1943 r. Przeniesieni zostali ze 

Stalagu 7A, który był wojskowym obozem przejściowy dla więźniów wszystkich oddziałów,  

w Moosburg10 w Niemczech. Stalag 17 B był największym niemieckim obozem jenieckim  

w Austrii. Przebywający w nim więźniowie byli bardzo źle, a czasami wręcz brutalnie 

traktowani. Obóz był uważany za jeden z najgorszych obozów jenieckich. W szczytowym 

okresie w Stalagu 17B przebywało ponad 50 tys. więźniów. Wśród nich 4.500 było lotnikami 

amerykańskimi; pozostali więźniowie to byli: Rosjanie, Francuzi, Włosi, Serbowie oraz 

przedstawicielami wielu innych narodowości. Zazwyczaj w obozie przebywało 10 tys. 

więźniów. Pierwszy kontyngent jeńców amerykańskich liczący około 1500 osób składał się  

z podoficerów Korpusu Powietrznego Armii pod dowództwem sierżanta technicznego 

Kenneth J. Kurtenbacha, strzelca ogonowego z bombowca B-17, który został wybrany przez 

więźniów i pełnił funkcję męża zaufania (MOC – man of confidence).  Konwencja genewska 

zapewniała więźniom wyznaczenie przedstawicieli do reprezentowania ich przed 

komendanturą obozu i władzami wojskowymi. W obozach dla oficerów przedstawicielem 

więźniów był oficer najstarszy rangą, podczas gdy szeregowi lotnicy, z których większość 

była sierżantami sztabowymi albo technicznymi, wybierali swojego przedstawiciela.   

Na początku życie codzienne w Stalagu wyglądało tak, że lotnicy żyli od posiłku do 

posiłku, jednak prawie zawsze wszyscy byli głodni. Niemcy w jakimś momencie wojny 

zmniejszyli racje żywnościowe o połowę. Typowa codzienne wyżywienie zaczynało się od 

 
9 Krems, a dokładniej Krems an der Donau, to miasteczko położone w słynącej z winnic i pięknych widoków 

Dolinie Wachau. Majestatycznie płynący tu Dunaj stworzył wyjątkowo malowniczą scenerię, która zachwyca o 

każdej porze roku. Krems stanowi wschodnią bramę do całej doliny. Jest również jednym z najstarszych miast 

całej Austrii. Starówka Krems zachwyca architektonicznym kunsztem. To właśnie z tego powodu w 2000 roku 

znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oddalone jest o około 80 km od Wiednia. 
10 Miasto w Niemczech, w Górnej Bawarii, w regionie Monachium, w powiecie Freising. Leży około 15 km na 

północny-wschód od Freising, pomiędzy rzeką Amper a Izarą, przy autostradzie A92, drodze B11 i linii 

kolejowej Monachium–Ratyzbona). Podczas II wojny światowej mieścił się tu obóz jeniecki Stalag VII A. 
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kubka gorącej wody o poranku. W południe i na kolację więźniowie dostawali małe porcje 

cienkiej zupy. Czasami przychodziły jakieś paczki żywnościowe przekazywane przez 

Czerwony Krzyż lub obserwatorów szwajcarskich. Pojawiali się w obozie mniej więcej co 

trzy miesiące, ale większość więźniów ich nigdy nie widziała. 

Relacja Howarda Thornleya, obozowego kolegi Edmunda Trzcińskiego:  

Każdego dnia dostawaliśmy kawałek chleba lub kawałek sucharu,, który był pełen 

małych czarnych owadów. Często na śniadanie jedliśmy kaszankę. Naszym drugim 

posiłkiem była prawie zawsze bardzo rzadka, wodnista zupa pełna białych robaków 

kapuścianych. Nauczyliśmy się nigdy nie patrzeć na to, co jemy. Mięso zawsze było 

koniną. Ze względu na niewielką ilość dostępnego mięsa, na zmianę dostawaliśmy 

jeden kotlet z koniny co 4 miesiące. Podczas naszego przymusowego marszu strażnicy 

codziennie zabierali krowę rolnikowi. Zjadali mięso i gotowali dla nas kości na cienki 

bulion. Filiżanka rosołu dziennie była jedynym jedzeniem, jakie otrzymaliśmy. W nocy 

spaliśmy na otwartych polach. Pewnego dnia Niemcy ustawili na rynku stoły, aby 

wszyscy cywile mogli się przyglądać. Stoły te były zastawione wybornymi serami i 

wędlinami. Kobiety w białych mundurach pocięły to na kawałki. Każdy z nas dostał 

mały kawałek sera lub mięsa, około jednej uncji. Obserwujący cywile myśleli, że 

naprawdę dobrze się odżywiamy. Obozowa żywność nie wystarczała do życia. Paczki z 

Czerwonego Krzyża uratowały większość z nas. Kiedy wyruszyliśmy w wymuszonym 

marszu, ważyłem mniej niż sto funtów. A potem schudłem jeszcze więcej. 

Opis amerykańskiej części Stalagu 17B zawiera również opracowanie Grega Hatton 

przygotowane 1 listopada 1945 r. dla Wydziału Wojennego Wywiadu Wojskowego, 

zatytułowane „Amerykańscy jeńcy wojenni w Niemczech”:  

Amerykańscy więźniowie zajmowali pięć kompleksów, z których każdy mierzył 175 

jardów na 75 jardów (165 m x 68,58 m) i zawierał cztery podwójne baraki o 

wymiarach 100 na 240 stóp (30,48m x 73,15 m). Po pierwszych trzech miesiącach 

okupacji stłoczono w nich co najmniej 4000 mężczyzn. W każdym podwójnym baraku 

pośrodku budynku mieściła się umywalnia z sześcioma umywalkami. Łóżka w 

barakach były trzypoziomowe. Każdy barak posiadał piec do ogrzewania i gotowania 

dla około 200 mężczyzn. Tygodniowa racja paliwowa wynosiła 54 funty węgla tj. 

około 24,5 kg. Ze względu na brak ogrzewania i niewystarczającą liczbę koców 

mężczyźni spali po dwóch na pryczy dla dodatkowego ciepła. Oświetlenie było bardzo 

słabe i cały czas brakowało wielu żarówek. 

Oprócz dziewięciu podwójnych baraków wykorzystywanych na cele mieszkalne, jeden 

barak był zarezerwowany na izbę chorych i kwaterę personelu medycznego. Były też 



34 
 

wydzielone pomieszczenia na bibliotekę, pomieszczenie dla przedstawiciela więźniów 

(męża zaufania) i jego personelu, salę posiedzeń, teatr obozowy zorganizowany przez 

więźniów, oraz pomieszczenie do dystrybucji żywności przekazywanej przez 

organizację Czerwonego Krzyża. Dodatkowo jeden barak służył jako warsztat 

naprawczy obuwia i odzieży. Na początku 1944 r. dobudowano cztery dodatkowe 

baraki, ale dwa inne zostały zburzone, ponieważ Niemcy uznali, że zlokalizowane są 

zbyt blisko ogrodzenia, co umożliwiło jeńcom budowę podziemnych tuneli w celu 

ucieczki. Jeden z tych budynków służył jako szkoła, a drugi jako kaplica. Latryny były 

typu odkrywkowego i znajdowały się z dala od koszar. Teren otaczały dwa oddzielne 

ogrodzenia z drutu z elektrycznością, a w strategicznych punktach ustawiono cztery 

wieże strażnicze wyposażone w karabiny maszynowe. W nocy, oprócz reflektorów z 

wież strażniczych, oświetlano okolicę latarniami ulicznymi. Komendantem obozu był 

Oberst Kuhn. Pozostały personel niemiecki to: mjr Wenglorz - oficer ochrony, mjr 

Eigl (Luftwaffe) – starszy oficer medyczny, dr Pilger – lekarz. Winą za złe warunki 

panujące w obozie obarczano Obersta Kuhna, który był zarówno niezaradny, jak i 

niechętny do współpracy. Od otwarcia kompleksu obozowego upłynęły cztery 

miesiące, zanim mąż zaufania – lider więźniów, mógł spotkać się z komendantem w 

celu przekazania ich zastrzeżeń i protestów. Mijały kolejne tygodnie, zanim pisemna 

prośba została rozpatrzona. Często wydawano ustne rozkazy mężowi zaufania i nigdy 

nie były one potwierdzone na piśmie. Pewną współpracę uzyskano od majora Eigla, 

ale między nim a innymi niemieckimi oficerami (którzy byli Wehrmachtem) doszło do 

tarcia, jego władza była bardzo ograniczona.  

Personel obozowy wybrany spośród jeńców amerykańskich stanowili: sierż. Kenneth 

J. Kurtenbach, który był przedstawicielem jeńców, (mężem zaufania) od chwili 

otwarcia obozu do jego ewakuacji. Major Fred Beaumont był oficerem medycznym, 

ale nie brał aktywnego udziału w organizacji obozowej. Kś. Stephen W. Kane był 

jedynym kapelanem i działał jako doradca na wezwanie. Sierż. Kurtenbach prowadził 

wewnętrzną administrację działającą na rzecz więźniów z następującą organizacją: 

Sierż. Sztab. Charles M. Belmer – adiutant, sierż. Alexander M. Haddon – kierownik 

szkoły, sierż. sztab. David H. Woo — kierownik poczty, sierż. sztab. Gerald H. Tucker 

– kierownik poczty, sierż. sztab. Samuel E. Underwood - kierownik teatru, sierż. sztab. 

Edward W. Weisenberg – kierownik sportu. 

Personel medyczny składał się z następujących osób: mjr Fred Beaumont, mjr Gerrold 

H. Nungester, kpt. Thomas E. Corcoran, kpt. Paul G. Jacobs.  
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 Czas wolny więźniowie w dużej mierze spędzali na grze w karty, warcaby, szachy lub grając 

w inne gry, a także na lekturze książek znajdujących się w obozowej bibliotece.  Sierż. sztab. 

Alexander M. Haddon zorganizował program edukacyjny dla więźniów, którym wojna 

przerwała edukację. Wybrano sztab złożony z instruktorów, bibliotekarzy, sekretarza  

i pomocy biurowej. Uczniowie mieli zajęcia z matematyki, muzyki, ekonomii, historii 

Ameryki, stenografii, mechaniki samochodowej, angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego  

i francuskiego. Szkoła mieściła się w baraku zawierającym bibliotekę beletrystyczną  

i techniczną. Do nauczania służyło sześć oddzielnych sal lekcyjnych mieszczących 40 

mężczyzn, a meble składały się z ławek, stołów i tablic. Zainteresowania więźniów, które nie 

zostały ujęte w wyżej wymienionych zajęciach planowych, rozwijano w wieczornych grupach 

dyskusyjnych. Były to zwykle dziennikarstwo, zarządzanie gospodarstwem i hodowlę 

zwierząt gospodarskich, a kierowali nimi ludzie, którzy mieli doświadczenie w danej 

dziedzinie. Te wieczorne grupy dyskusyjne były szczególnie popularne w miesiącach 

wiosenno-letnich, kiedy po godzinie kolacji można było je organizować na świeżym 

powietrzu. Kiedy szkoła została uruchomiona, frekwencja wynosiła 1389 osób, ale stopniowo 

entuzjazm spadał i średnia frekwencja wyniosła 980 osób.   

 

Foto 35. Fotografia przedstawiająca Stalag 17B, pochodzi z pamiątek rodziny Kurtenbach, 

opublikowana na Air Power History, Winter 2011. 
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Foto 36. Rysunek wykonany przez jednego z więźniów. 

W swoich protestach do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Mocarstw 

Ochronnych więźniowie podkreślali, że przysługuje im specjalny obóz i przywileje lotników. 

Część obozu, w której się znajdują, jest pod dowództwem kapitana lotnictwa, ale nie może on 

w pełni działać, gdyż otrzymuje rozkazy od władz Stalagu. Chociaż nie doszło do żadnego 

poważnego incydentu, więźniowie są źle traktowani przez niektórych strażników. Grożono 

im, a niektórzy byli pobici kolbami karabinów i ciężko posiniaczeni. Więźniowie energicznie 

protestowali, gdy zmuszani byli do kopania odkrytych tuneli ewakuacyjnych. Uważali, że 

jako podoficerowie nie mogą być zmuszani do pracy i traktowali tę pracę jako pomoc 

wrogowi. Zgłaszali również zastrzeżenia co do funkcjonowania poczty. Cała poczta 

przechodziła przez Stalag Luft 3, co powodowało, że doręczenie listów zajmowało 5 

miesięcy. Wielu schwytanych lotników od roku nie otrzymało listów. Poczta wychodząca 

bardzo często była przetrzymywana. Zaplecze kąpielowe i toaletowe stanowiły 24 krany z 

zimną wodą w każdym pomieszczeniu myjącym. Brak było ciepłej wody a zimna dostępna 

była tylko w godzinach od 6:30 do 8:00; 10:30 do 12:00 i od 16:00 do 18:00. Zapewniono 

tylko 1 gorący prysznic w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Dostępne były 4 latryny których 

doły opróżniano co dwa, trzy tygodnie. Wokół panował uciążliwy smród ze względu na to, że 

więźniowie spalili pokrywy wykorzystując je jako opał w zimowe dni.   

Dużą uciążliwością dla więźniów były wielokrotne najazdy agentów z Gheime 

Staatspolizei (Gestapo) do amerykańskiego kompleksu. Agenci przeszukali więźniów i baraki 

oraz konfiskowali wszelką żywność, tytoń lub rzeczy osobiste, które więźniowie mogli 

posiadać w ilościach przekraczających dozwolone limity.  
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Podczas pobytu w Stalagu 17B Edmund Trzciński zaprzyjaźnił się ze strzelcem 

pokładowym Donaldem Bevanem11, który podobnie jak on uczestniczył w akcjach lotniczych 

nad terytorium Niemiec, dopóki nie został zestrzelony nad Bremą 17 kwietnia 1943 roku. 

Edmund i Donald, obaj o artystycznych duszach, zorganizowali obozowy teatr dla 

współwięźniów. Pisali i wystawiali skecze i sztuki teatralne. Czasami otrzymywali gotowe 

scenariusze dostarczone przez Czerwony Krzyż. Po wojnie ich doświadczenie obozowe 

zaowocowało profesjonalnym teatrem. Zanim jednak to nastąpiło musieli jeszcze wiele 

doświadczyć, pozostając w niemieckiej niewoli.  

Ewakuację Stalagu 17B rozpoczęto 8 kwietnia 1945 roku. Cztery tysiące jeńców 

wojennych rozpoczęło 18-dniowy marsz do odległego o 281 mil (452 km) Braunau  

w Austrii. Pozostałych 900 mężczyzn było zbyt chorych na marsz i pozostawiono ich  

w szpitalach. Zostali oni wyzwoleni 9 maja 1945 r. przez Rosjan. Maszerująca kolumna 

więźniów została podzielona na osiem 500-osobowych grup z amerykańskim przywódcą na 

czele każdej grupy, strzeżonym przez około 20 niemieckich strażników Volkssturmu i dwa 

psy. Każdemu mężczyźnie wydano paczki żywnościowe z Czerwonego Krzyża, których 

zawartość wystarczała na około siedem dni. Podczas 18-dniowego marszu kolumna 

pokonywała codziennie średnio 20 kilometrów. Pod koniec dnia więźniowie zmuszeni byli 

biwakować na otwartych polach, niezależnie od pogody. Trzykrotnie zostali zakwaterowani  

w oborach dla krów. Jedyną żywnością dostarczaną więźniom wojennym przez władze 

niemieckie była kasza jęczmienna i chleb. Handel z niemiecką i austriacką ludnością cywilną 

stał się głównym źródłem utrzymania po wyczerpaniu dostaw paczek z Czerwonego Krzyża. 

Celem maszerującej kolumny był rosyjski obóz jeniecki położony 4 kilometry na północ od 

Braunau. Po przybyciu na miejsce jeńcy wycinali sosny i robili małe chaty, ponieważ nie było 

baraków. Wędrujący strażnicy patrolowali teren i okoliczne lasy, ale nie podjęto żadnych 

prób ucieczki, ponieważ było oczywiste, że siły wyzwoleńcze znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Wspomniany wcześniej Howard Thornley w swoich wspomnieniach obozowych 

tak opisał ewakuację Stalagu 17B: 

Pod koniec marca 1945 wyprowadzili nas Niemcy. Widzieliśmy już rosyjskie czołgi w 

dolinie pod naszym obozem. Tylko najbardziej chorzy i ranni więźniowie mogli 

pozostać. Podczas marszu wydawało się, że wędrowaliśmy bez celu we wszystkich 

kierunkach, ale głównie na zachód, w kierunku armii amerykańskiej i brytyjskiej. 

 
11 Donald Bevan w 1942 r. jako młody żołnierz Sił Powietrznych Armii stacjonującej w Anglii, wykorzystał 

swoje umiejętności artystyczne, dekorując nosy bombowców B-17 Flying Fortress i szkicował portrety swoich 

kolegów lotników na ścianach samolotu. Gdy   korespondent wojenny z serwisu informacyjnego United Press, 

zobaczył rysunki Bevana uderzyła go ich jakość. Sfotografował je i zamieścił na łamach gazety. Po wojnie 

Bevan rysował karykatury gwiazd teatru, które zdobiły ściany prestiżowej restauracji Sardi’s, uważaną dziś za 

instytucję teatru na Broadwayu.   
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Niemcy bali się Rosjan i nie chcieli być przez nich schwytani. Pewnego dnia 

wkroczyliśmy do wioski New Market w Austrii. Nawet podczas marszu nasze 

kryształkowe radia były używane w nocy, a w BBC słyszeliśmy, że New Market został 

zajęty przez Rosjan. Właściwie wojska rosyjskie znajdowały się wiele mil stąd. 

Staliśmy tam przez kilka godzin, podczas gdy niemiecki żołnierz na rowerze jechał 

przed nami, szukając dla nas otwartego pola do spędzenia nocy. Gdy czekaliśmy, 

jakaś bardzo tęga kobieta wybiegła na drogę, złapała jednego z naszych 

współwięźniów i zabrał go do swojego domu. Jej mąż podniósł deski podłogowe i 

wyjął mnóstwo dobrego jedzenia. Więzień wpychał sobie jedzenie do ust i kieszeni. 

Chociaż byliśmy niechlujną bandą, ci ludzie myśleli, że jesteśmy zwycięską armią 

amerykańską. W końcu zapytali go, gdzie jest jego broń, a on odpowiedział, że jest 

jeńcem wojennym. Szybko wyrzucili go z domu. Widziałem, jak wychodził z ustami i 

kieszeniami wypchanymi jedzeniem. Śmiał się tak mocno, że łzy spływały mu po 

policzkach. 

Dzień po przybyciu na nowe miejsce, każdemu jeńcowi wojennemu wydawano paczki 

Czerwonego Krzyża. Kilka dni później 3 maja 1945 r., po tym jak sześciu ludzi z 13. Dywizji 

Pancernej przybyło trzema jeepami i z łatwością schwytało i rozbroiło strażników, obóz 

został wyzwolony. Inne jednostki 13. Dywizji Pancernej przybyły wkrótce za nimi i 9 maja 

1945 r. zorganizowały ewakuację więźniów do Francja. Chociaż wojna w Europie zakończyła 

się w maju 1945 r., miesiące zajęło wyzwolenie wszystkich jeńców i ich powrót do domów w 

USA. Edmund Trzciński wrócił do domu prawdopodobnie w lipcu 1945 r. 

 

Foto 37. Edmund Trzciński. Fotografie wykonane w 1947 r. w USA. Udostępnione dzięki uprzejmości 

kuzynki Bożeny Dembowskiej mieszkającej w Piątnicy k/ Łomży. 
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Przebywający w obozie więźniowie utrwalali i później opowiadali swoje obozowe 

historie na różne sposoby. Wielu z nich przerobiło swoje wojenne dzienniki na książki. Inni 

pisali powieści lub sztuki. Jednak chyba najbardziej słynną stała się adaptacja teatralna 

wojennego dzieła napisanego przez syna Konstancji, Edmunda Trzcińskiego i jego 

obozowego kolegę Donalda Bevan zatytułowana „Stalag 17”.  

Przedstawia ona historię grupy amerykańskich lotników przetrzymywanych w 

niemieckim obozie jenieckim z czasów II wojny światowej. Oryginalna sztuka, komediowy 

melodramat w trzech aktach, został po raz pierwszy wystawiony 8 maja 1951 roku przez Jose 

Ferrera we współpracy z Richardem Condonem w brodwayowskim 48th Street Theatre12 na 

Manhattanie w Nowym Jorku, co było kolejnym sukcesem tego teatru. W gazecie The Stars 

And Stipes z 12 maja 1951 r. na str. 7 ukazała się artykuł przedstawiający recenzję spektaklu. 

 

Foto 38. Wycinek pierwzej strony gazety The Stars and Stripes z 1951 r. 

  

Foto 39. Str. 7 gazety z artykułem o spektaklu Stalag 17. 

 
12 Teatr 48th Street został otwarty 12 sierpnia 1912 r. Dnia 23 sierpnia 1955 r. teatr przestał istnieć po tym, jak 

przez żelbetowy dach spadł zbiornik wody umieszczony na dachu, zasilający system przeciwpożarowy, a 10 000 

litrów wody spowodowało rozległe zniszczenia we wnętrzu. Teatr został zamknięty, a budynek zburzono w tym 

samym roku. Teren po budynku jest teraz miejscem parkingu garażowego. 
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Po premierowym przedstawieniu nastąpiły kolejne, także w innych teatrach na Broadwayu.  

W sumie spektakl wystawiono 472 razy. 

 

Foto 40. Pamiątkowy plakat teatralny z Teatru Sama S. Shuberta przy 225 West 44th Street w 

Midtown Manhattan, N.Y., z 16 lutego 1953 r., zapowiadający wystawianie przez dwa tygodnie sztuki 

Stalag 17 autorstwa Donalda Bevana i Edmunda Trzcińskiego. Reżyseria: Jose Ferrer. W rolach 

głównych George Tobias, Douglas Watson. 

 

Dwa lata później, w 1953 r. sztuka została zaadaptowana na film, z Williamem Holdenem  

w roli głównej. „Stalag 17” dotarł więc nie tylko na Broadway, ale także na ekrany kin. 

Odtwórca głównej roli William Holden otrzymał Oscara w kategorii dla najlepszego aktora. 

 

Foto 41. Plakat filmu Stalag 17. Czerwona strzałka wskazuje nazwisko Edmunda Trzcińskiego. 



41 
 

Film oparty jest na sztuce o tym samym tytule, przedstawiającej doświadczenia  

i wspomnieniach jej autorów Donalda Bevana13 i Edmunda Trzcińskiego, którzy byli jeńcami 

wojennymi w Stalagu 17B w Austrii podczas II wojny światowej. Wiele postaci w tym filmie 

zostało przedstawionych w oparciu o losy autentycznych osób. Edmund grał krótką rolę 

jeńca, którego żona twierdzi, że znalazła na progu dziecko. Wygląda ono jednak dokładnie 

tak jak ona. Więzień wielokrotnie mówi: „Wierzę w to”, próbując przekonać samego siebie  

i pozbyć się myśli, że jego żona była mu niewierna.  

W jednej ze scen filmu dwóch więźniów znajduje wiadro z białą farbą i pędzlami, po 

czym przystępują do malowania białego pasa środkiem polnej drogi biegnącej przez całą 

długość obozu. Ich celem było dostanie się do baraku rosyjskich kobiet. Była to jednak scena 

wymyślona na potrzeby scenariusza filmu, ponieważ w Stalagu B17 nie było kobiet, ale 

powstała na podstawie autentycznego zdarzenia, które w swym tragizmie i desperacji 

bohaterów stało się po prostu zabawne. Dwóch więźniów rzeczywiście wpadło na szatańsko-

genialny pomysł ucieczki i po znalezieniu wiader z farą i pędzlami przystąpiło do malowania 

pasa na środku obozu. Swoboda i naturalność, z jaką przystąpili do dzieła, całkowicie 

przykryła absurdalność celu. Obozowi strażnicy przywykli do ślepego wykonywania poleceń, 

nie zadawali sobie trudu i pewnie nie mieli odwagi, by dociekać, jaki jest cel tego rozkazu, bo 

działania więźniów niewątpliwie uważali za rozkaz. Nie przyszło im do głowy, że ktoś może 

porwać się na tak desperacką próbę ucieczki.    

Howard Thornley obozowy kolega Edmunda Trzcińskiego i Donalda Bevana, autorów 

książki Stalag 17B, tak opisuje to zdarzenie:   

Obóz miał długość około 3/4 mili, a na terenie kompleksu znajdowały się cztery 

baraki, każdy z ogrodzeniem z drutu kolczastego, wieżą strażniczą i dużą bramą, która 

przechodziła w poprzek drogi. Byliśmy na drugim końcu, a brama na zewnątrz 

znajdowała się na przeciwległym końcu obozu. Kiedy nasi dwaj więźniowie malując 

pas dotarli do pierwszej bramy, skinęli na strażnika w wieży, aby otworzył bramę. 

Przy każdej kolejnej bramie strażnik otwierał swoją bramę, widząc, jak poprzedni 

strażnik otwiera swoją. Chociaż nie wiedzieliśmy wcześniej o próbie ucieczki, 

domyślaliśmy się, że to musi być to. Ale malowanie pasa pośrodku szerokiej na 8 stóp 

polnej drogi wydawało się zbyt śmieszne i nierealne, by gwarantowało powodzenie. 

Założyłem się o jedzenie z innym więźniem, że nawet Niemcy nie mogą być aż tak głupi 

i że śmiałkowie zostaną zatrzymani przed półmetkiem. Nasi dwaj bohaterowie jednak 

dokonali tego, docierając do ostatniej bramy, którą otworzył im strażnik. 

Kontynuowali malowanie, aż droga zniknęła za wzgórzem. Potem rzucili wiadra i 

zaczęli biec, ale niemiecki oficer wracający z Krems zobaczył ich i strzelił do nich. 

Natychmiast poddali się i umieszczono ich w odosobnieniu. O ile wiem, byli jedynymi 

 
13 Bevan, strzelec ogonowy B-17 zestrzelony nad Niemcami w 1943 roku, był również inspiracją dla postaci 

sierżanta McIlhenny'ego w filmie Z jasnego nieba (1949). 
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więźniami, przynajmniej Amerykanami, którzy kiedykolwiek uciekli ze Stalagu 17-B. 

Chociaż ich ucieczka była krótkotrwała, byliśmy z nich bardzo dumni. 

 

Foto 42. Scena z filmu Stalag 17 przedstawiająca opisaną ucieczkę z obozu jenieckiego. 

 

W podejmowanych próbach ucieczki dominował głównie pomysł kopania tuneli. Aby 

zapewnić dopływ powietrza kopiącym tunel, jeden z więźniów całymi dniami  

z zapamiętaniem grał na akordeonie otrzymanym z Czerwonego Krzyża. W dolnej części 

miechu zrobiono dziurę i połączono z giętką rurą wykonaną z puszek po pasztecie zbieranych 

przez więźniów przez dłuższy czas. Oficjalnie rura miała być metaloplastyką przedstawiającą 

gęsią szyję, ale służyła konkretnemu celowi. Pomysłowość więźniów nie znała granic. Ziemię 

z wykopów więźniowie wynosili w kieszeniach i nogawkach spodni i wysypywali na teren, 

gdzie szykowali grządki pod uprawę warzyw. Ogródek to był też doskonały pomysł. Jego 

zorganizowanie więźniowie wymogli na dowództwu obozu. Niemcy wzięli to za dobrą 

monetę, nie przeczuwając podstępnych działań, gdyż pod koniec wojny sami borykali się  

z problemem wyżywienia obozowego personelu, nie mówiąc już o wyżywieniu tak dużej 

ilości więźniów. Uważali, że ogród to dobry pomysł dający więźniom zajęcie i dodatkowo 

możliwość choć częściowego wyżywienia. Nasiona do upraw dostali od przedstawicieli 

Czerwonego Krzyża. Gdyby nie pomoc Czerwonego Krzyża i Szwajcarów, los więźniów 

byłby wprost tragiczny, właśnie ze względu na panujący głód. 
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Po wystawieniu sztuki Stalag 17 na deskach teatru na Broadwayu Edmund Trzciński i 

Donald Bevan stali się osobami publicznymi i zyskali popularność. Być może z tym związana 

była podróż 31-letniego Edmunda do Europy, jaką odbył 27 sierpnia 1952 r. na statku „Queen 

Mary”14. Płynął do Sothampton w Anglii w luksusowej kabinie I klasy. Deklarowany czas 

jego pobytu za granicą wynosił 5 miesięcy. Z zapisu na liście pasażerskiej wynika, że od 1940 

r. mieszkał w USA pod tym samym adresem: 754 Elton Ave, Bronx New York. 

 

Foto 43. Wycinek listy pasażerskiej statku Queen Mary z nazwiskiem Edmund Trzciński 

Nie wiadomo, jaki był cel podróży Edmunda i czy będąc w Europie, odwiedził Polskę.  

Do USA wrócił 14 rudnia 1952 r. odbywając podróż samolotem linii lotniczych Trans World 

Airlines Inc. numer lotu: 971–14 na trasie z Londynu do Nowego Jorku.  

 

Foto 44. Wyciąg z listy pasażerskiej samolotu N-6012C lot nr 971/14 Londyn–New York. 

Ta podróż zapoczątkowała jego dalsze wyjazdy. Kolejną podróż do Europy odbył w 1953 r. 

Do USA wracał luksusowym włoskim liniowcem „Andrea Doria”, na który wsiadł 12 lipca 

1953 r. w Cannes we Francji. Do Nowego Jorku przybył po 10 dniach, 20 lipca 1953 r. 

 
14 RMS „Queen Mary” – brytyjski liniowiec pasażerski zbudowany w 1934 w stoczni John Brown Shb. Co. Ltd. 

w Clydebank (Wielka Brytania, nr stoczniowy 534), który obsługiwał linię Southampton – Nowy Jork. W 1936 

zdobył Błękitną Wstęgę Atlantyku osiągając prędkość 31,7 węzłów. W latach kolejnych – 1937 i 1938 – statek 

rywalizował na oceanie z francuską, starszą o rok w służbie, „SS Normandie”. W jednym z rejsów „Queen 

Mary” przewiozła na swoich pokładach ponad 16 000 ludzi, co wciąż pozostaje rekordem świata. Wśród 

słynnych osobistości, jakie podczas służby „Queen Mary” gościły w jej pomieszczeniach, byli m.in. Królowa 

Matka Elizabeth, Marlena Dietrich, Eleanor Roosevelt, król Edward VIII (także już po abdykacji, jako książę 

Windsoru), Flip i Flap, generał Dwight Eisenhower oraz dwaj brytyjscy premierzy - sir Winston L.S. Churchill  

i sir Clement Attlee. 
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Foto 45. Wycinek listy pasażerskiej statku „Andrea Doria” 

 Trzy lata później 13 sierpnia 1956 r. Edmund Trzciński wybrał się w podróż do Amstardamu, 

ale tym razem samolotem Airline KLM Royal Dutch Airlines, Amsterdam Netherlands. Lot 

nr. KL 633. 12 maja 1958 r. Edmund ponownie opuścił Nowy Jork, znowu udając się  

w podróż do Europy. Płynął luksusowym statkiem „Queen Mary” należącym do linii Cunard 

Steamship Company Ltd. W rubryce listy okrętowej dotyczącej zawodu podróżnego wpisano: 

pisarz. Adres w Anglii, pod który się udawał to: 7 Belgrave Place London. Czas pobytu 

nieokreślony. Statek opuścił w porcie Southampton w Anglii.  

Kolejną podróż statkiem „SS Flandre” jako pasażer I klasy odbył 15 października 

1959 r., wypływając z portu Southampton w Anglii. Do Nowego Jorku przybył po tygodniu –  

22 października 1959.    

Z częstotliwości podróży Edmunda wnioskować można, że jego sytuacja materialna 

nie była zła. Również i jego matce Konstancji powodziło się chyba dość dobrze, gdyż 

postanowiła pocieszyć się życiem i w pełni nowojorskiej zimy, 27 lutego 1956 r. wybrała się 

na wycieczkowy rejs statkiem „SS Florida” z Miami na Floridzie do kubańskiej Hawany  

i z powrotem.  

 

Foto 46. Wycinek listy pasażerskiej statku SS "Florida", którym podróżowała Konstancja  

z Kuby na Floridę. 
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Właściciel statku firma Peninsular and Occidental Steamship Company, w służbie 

której pływał on przez całą swoją 37-letnią karierę (z wyjątkiem 4 lat w czasie II wojny 

światowej), była pionierem w dzisiejszym wartym miliardy dolarów biznesie rejsów 

wycieczkowych na Florydzie. Początkowo statek „SS Florida” pływał na trasie Tampa – Key 

West – Hawana, jednak w 1934 r. niszczycielski huragan zdewastował terminal portowy i 

część połączeń kolejowych z Miami, biegnących wzdłuż mostów łączących archipelag 

malowniczych wysepek rozsianych na oceanie. Na ostatniej z nich dawno temu wybudowano 

przepiękne miasteczko Key West, które stanowi najbardziej wysunięty punkt Floridy 

oddalony w linii prostej zaledwie o 90 mil od wybrzeży Kuby. Karaibska roślinność oraz 

urokliwe zachody słońca ginącego powoli w Zatoce Meksykańskiej nadają temu miejscu 

niepowtarzalny klimat i ciągle przyciągają rzesze turystów z całego świata. Skutki huraganu 

spowodowały, przeniesienie rejsów na trasę Miami-Hawana. W latach 50-tych XX w. była to 

ulubiona trasa zamożnych mieszkańców z północno wschodnich stanów, przedstawicieli 

klasy średniej z Florydy i Kubańczyków. „SS Florida” był z pewnością najbardziej 

spartańskim statkiem wycieczkowym wypływającym z Miami, niemniej jednak wierni fani tej 

jednostki nie pomyśleliby nawet o pływaniu na innej linii. Jego zaletą było przystosowanie do 

przewozu samochodów, więc Kubańczycy mogli zabierać swoje auta, kiedy przyjeżdżali do 

Miami na zakupy i wizyty. 

W latach 50-tych na pokładzie „SS Florida” 

można było popłynąć z Miami do Hawany na 

Kubie za 42,00 USD od osoby. Opłata ta 

obejmowała cały transport, dwie noce na 

statku, dzień w Hawanie i wszystkie posiłki. 

Większość ze 196 dwuosobowych kabin miała 

górną i dolną koję oraz umywalkę. Niektóre 

trzyosobowe kabiny miały również rozkładaną 

sofę, a kilka czteroosobowych dodatkową 

górną koję. Tylko około 42 luksusowych kabin 

wyposażonych było w prywatną łazienkę. 

Pomieszczenia publiczne obejmowały 

jadalnię, salon koktajlowy i małą salę balową.  

Rejs wycieczkowy, jaki odbyła Konstancja, różnił się znacznie od rejsu sprzed 45 lat, gdy 

jako młoda emigrantka płynęła z Amsterdamu do Nowego Jorku. Tamte przeżycia zatarły się 

trochę w pamięci i ustąpiły miejsca wrażeniom, jakie wywarł na niej rejs wycieczkowy 

przebiegający bądź co bądź w luksusowych warunkach.  
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Dwa lata później w1958 r., gdy jej syn Edmund przebywał w Anglii, Konstancja po 47 

latach życia w USA postanowiła odwiedzić rodzinne strony i wybrała się w podróż do Polski. 

Miała wtedy 68 lat. Od jej wyjazdu minęło bez mała pół wieku. Nie wiem, czy zastała jeszcze 

przy życiu swoich rodziców. Ojciec jej miałby 91 lat a matka 89 lat. Konstancja odwiedziła 

swoje siostry Marcjannę i Józefę. 76-letnią Marcjanna Bednarska była już wdową. Jej mąż 

Piotr Bednarski zmarł w Budach Czarnockich 2 lipca 1945 r. Józefa z mężem Michałem 

Dąbrowskim mieszkali w Piątnicy. Byli małżeństwem bezdzietnym. W Piątnicy również 

mieszkała córka Marcjanny, Regina wraz z mężem Władysławem Dębowskim i szóstką ich 

dzieci. Podczas pobytu w domu Reginy Konstancja zostawiła na pamiątkę zdjęcia 

najmłodszego syna Edmunda Trzcińskiego. Na odwrocie fotografii napisała informacje, kogo 

one przedstawiają. Zdjęcia znajdują się w zbiorze pamiątek rodzinnych Bożeny Dębowskiej. 

Są to unikalne fotografie, które nigdy wcześniej nie były publikowane. 

 

Foto 47. Edmund Trzciński. Adnotacja napisana ręką jego matki: „to młodsy, ten co był w niewoly 

niemieckej – Edmont”. (pisownia oryginalna) 
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Foto 48. Edmund Trzciński, fotografia wykonana w Stalagu XVIIB. Numer obozowy 105.353. 

19 lipca 1956 r. Konstancja po raz drugi opuściła Polskę. Tym razem podróż do swego 

amerykańskiego domu odbyła na pokładzie samolotu linii lotniczych SN (lot nr 551), 

lecącego z Warszawy do Nowego Jorku. 

 

 

Foto 49. Karta potwierdzająca wjazd Konstancji Sagal na teren Stanów Zjednoczonych  

19 lipca 1958 r. 
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Po powrocie do USA Konstancja cieszyła się życiem jeszcze przez 20 lat. Zmarła w Nowym 

Jorku w lipcu 1978 r. Przeżyła 88 lat. Pochowana została w grobie ze swym drugim mężem 

Józefem Sagalem i jego pierwszą żoną Joanną na Old Saint Cemetery w Bronx, New York, 

USA.  

 

Foto 50. Grób Konstancji Sagal z domu Burbutowska 

 

Wyryty na nagrobku rok urodzenia Konstancji (1894), jest nieprawidlowy. Zgodnie z aktem 

urodzenia Konstancja urodzila się cztery lata wcześniej – w 1890 r. 

Odejście Konstancji poprzedziła śmierć jej sióstr. 6 marca 1971 roku w Budach 

Czarnockich zmarła Marcjanna Bednarska. Druga siostra, Józefa Dąbrowska zmarła 14 

października 1964 r. Obie pochowane zostały na cmentarzu parafialnym w Piątnicy. 

 

Syn Konstancji, Edmund Trzciński, w 1989 r. mieszkał w Nowym Jorku pod adresem 37 E 

67th Street Apt 5b. 
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Rysunek 51. Środkowa kamienica to budynek, w którym mieszkał Edmund Trzciński. 

 

Według bazy danych CelebsAgeViki, Edmund Trzciński – pisarz i aktor, nie był żonaty i nie 

miał dzieci.  

 

Foto 52. Krótka notka biograficzna Edmunda Trzcińskiego została zamieszczona w Wikipedii 

Na stronach internetowych zamieszczone są również informacje dotyczące jego twórczości: 

Trzciński, Edmund (1921–1996) Dzieła: 7 prac w 54 publikacjach w 6 językach i 1685 

zbiorów bibliotecznych. Gatunki: dramat, filmy wojenne, adaptacje filmowe, dramat 

wojenny, komedie, filmy komediowe, filmy historyczne, fikcja, filmy więzienne, 

melodramaty (ruchome). Role: poprzednik bibliograficzny, aktor klasyfikacje: PN1997, 

791.4372 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-no2008160244/ 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-no2008160244/
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Najpopularniejsze dzieła Edmunda Trzcińskiego „Stalag 17”, „Billy Wilder” (ekranizacja). 39 

wydań opublikowanych w latach 1952–2018 w 4 językach i przechowywanych przez 913 

bibliotek członkowskich WorldCat na całym świecie. 

 

 Foto 53. Edmund Trzciński 

Edmund Trzciński zmarł na nowojorskim Manhattanie 3 czerwca 1996 roku. Odszedł  

w wieku 75 lat. Pochowany został na Old Saint Cemetery (sekcja nr 6) w dzielnicy Bronx, 

New York, USA, w grobie, w którym w 1938 r. pochowano jego ojca Władysława 

Trzcińskiego. W 2005 r. spoczęła tam również jego siostra Lottie Cardaci, a w 2006 r. jej mąż 

Frank Cardaci. 
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Rysunek 54. Grób rodziny Trzcińskich 

Pozostałe dzieci Konstancji – rodzeństwo Edmunda: 

Chester Joseph Trzciński – syn Władysława Trzcińskiego i Konstancji z Burbutowskich, 

małżonków Trzcińskich, urodził się 14 lipca 1915 r. Ukończył 4-letnie liceum. 6 marca 1944 

r. w Camp Upton Yaphank, New York15 powołany został do służby w siłach powietrznych 

Armii Stanów Zjednoczonych i skierowany na front w Europie. Przed wyjazdem do Europy, 

dnia 1 czerwca 1944 r. w Duval na Floridzie zawarł związek małżeński z Grace Sambucci. 

Miał wtedy 29 lat. Gdy losy wojny były już przesądzone, dnia 4 kwietnia 1945 r. w porcie w 

Antwerpii w Belgii, wraz z innymi żołnierzami amerykańskimi zaokrętowany został na statku 

„George P Garrison”. Do USA wrócił 28 maja 1945 r. Od sierpnia do października 1945 r. 

przebywał w szpitalu. Dnia18 stycznia 1946 r. został zwolniony ze służby wojskowej. 

Mieszkał w New Milford, New Jersey.  Zmarł 20 lipca 1991 r. Pochowany został w 

Arnytown, w hrabstwie Burlington w New Jersey na Cmentarzu Pamięci Weteranów 

Generała Brygady Williama C. Doyle'a. (Brig Gen Wm C Doyle Veterans Memorial 

Cemetery). Kwatera KE 344.  

 
15 Camp Upton był portem zaokrętowania armii Stanów Zjednoczonych podczas I wojny światowej. Podczas II 

wojny światowej był używany do internowania obywateli amerykańskich pochodzenia japońskiego. 
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Rysunek 55. Tablica nagrobna Chestera Trzcińskiego 

Chester i Grace Trzcińscy mieli syna Stanleya C. Trzcińskiego. 

Lottie Stella Trzciński – córka Władysława Trzcińskiego i Konstancji z Burbutowskich, 

małżonków Trzcińskich, urodziła się 16 września 1918 r. w dzielnicy Bronx, New York. 29 

maja 1943 r. zawarła związek małżeński. Mężem jej został z Frank J. Cardaci urodzony 12 

lipca 1914 w Bronx w Nowym Jorku, syn Serafino Cardaci (1881–1968), (akt małżeństwa nr 

4654). Frank pracował w nowojorskiej straży pożarnej (FDNY). Lottie i Frank mieszkali pod 

adresem 08757 Toms River, Ocean, New Jersey, gdzie Lottie zmarła dnia 6 marca 2005 r. 

Żyła 86 lat. Pochowana została na Old Saint Cemetery (sekcja nr 6) w Bronx, New York, 

USA, w grobie ze swoim ojcem Władysławem Trzcińskim zmarłym w 1938 r. i bratem 

Edmundem. 

 

Rysunek 56. Wyciąg z rejestru zgonów 
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Rok później 19 sierpnia 2006 r. zmarł mąż Lottie, Frank Cardaci. Pochowany został  

w rodzinnym grobie Trzcińskich razem ze swą żoną Lottie.  Lottie i Frank mieli dwoje dzieci, 

syna Franka i córkę Laurę. Mężem Laury został Vito Labelli. Laura i Vito mają dwoje dzieci, 

syna Michaela i Elżbietę.    

Z terenu Giełczyna, do Stanów Zjednoczonych wyemigrowały również inne osoby  

o nazwisku Burbutowski. Nie sprawdzałem powiązań rodzinnych, ale niewątpliwie były to 

osoby spokrewnione z Konstancję. Niektóre z nich mieszkały również w Nowym Jorku  

w dzielnicy Bronx, w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania Konstancji.  

Inni Burbutowscy w USA: 

 

Józef Burbutowski urodzony w1877 r. w Giełczynie k/Łomży. Z zawodu rolnik. 

W wieku 22 lat, 19 marca 1899 r. wyemigrował do USA. Wypłynął  

z niemieckiego portu w Hamburgu na statku „SS Patria” należącym do 

transatlantyckiej linii przewozowej Hamburg-America Line. Zaokrętowany został  

w pomieszczeniach „steerage” przeznaczonych dla najbiedniejszych pasażerów, którzy 

stanowili główną masę emigrantów płynących na statkach do Stanów Zjednoczonych.  

Na statku „SS Patria” znajdowało się miejsce dla 50 pasażerów I i 2 500 III klasy. Na statku 

były również pomieszczenia dla 500 sztuk bydła i chłodnie na 500 000 funtów mięsa. Osiem 

miesięcy później, 15 listopada 1899 r. podczas powrotu z Nowego Jorku do Hamburga statek 

miał zawinąć do Boulogne, ale zapalił się w Kanale La Manche. Pasażerowie zostali zabrani 

przez statek „SS Athesia” (później „SS Chloe”), należący do linii Hapag. Patria zatonęła. 

Podczas próby podniesienia statku doszło do wypadku. Statek porwany przez fale ponownie 

zatonął na głębszej wodzie, zabierając ze sobą głównego nurka i 4 innych mężczyzn.  

Dalsze losy Józefa Burbutowskiego nieznane. Nie odnaleziono innych dokumentów 

poza listą pasażerską. 

 

Burbutowski Izydor Franciszek urodzony 10 maja 1888 r.  w Giełczynie  

k/ Łomży. W wieku 18 lat, 18 marca 1907 r. wyemigrował do USA. Wypłynął z 

niemieckiego portu w Bremen na statku „SS Chemitz”. W podróży towarzyszyli 

mu trzej inni mieszkańcy Giełczyna: Urbanowski Stanisław lat 40, Archacki Stanisław lat 18, 

Wazlawski? Józef lat 25. Został zatrzymany na Ellis Island razem  

z kuzynem Stanisławem Archackim, z którym udawał się pod ten sam adres docelowy, do 

szwagra Józefa Olszewskiego. Powód zatrzymania – brak biletu na dalszą podróż  

i oczekiwanie na dosłanie pieniędzy. Na Ellis Island spędzili 2 dni.  
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29 kwietnia 1920 r. 32-letni Izydor zawarł związek małżeński z Józefiną Jackowską 

urodzoną w Łomży 18 lipca 1894 r., córką Józefa i Michaliny Jackowskich. 

W 1916 r. Izydor i Józefina mieszkał w Cleveland, Ohio, USA pod adresem 4746 

Barter Ave. SE. W 1917 r. Burbutowscy przenieśli się do Detroit. Izydor pracował w 

hotelowej cukierni jako cukiernik. 4 stycznia 1918 r. złożył deklarację woli przyjęcia 

obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, oznaczoną nr 11110. 26 czerwca 1918 r. w Detroit 

wstąpił do armii amerykańskiej. Od 4 lipca 1918 r. rozpoczął służbę w 52 Pułku Piechoty 

(szkoła dla piekarzy i kucharzy), następnie przydzielony został do Camp Wadsworth S.C. 

(obóz Wadsworth był ośrodkiem szkoleniowym z czasów I wojny światowej dla armii 

Stanów Zjednoczonych). Zlokalizowany w pobliżu Spartanburga w Karolinie Południowej 

posterunek działał od chwili otwarcia w lipcu 1917 r. do jego zamknięcia w marcu 1919 r., 

które nastąpiło po zakończeniu wojny. Izydor Burbutowski podczas służby w armii 

amerykańskiej wystąpił z petycją w Sądu Okręgowego w Greenville dla Zachodniego Okręgu 

Karoliny Południowej o przyznanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Petycja została 

załatwiona pozytywnie i Izydor po złożeniu przysięgi uzyskał status obywatela Stanów 

Zjednoczonych. Ze służby został zwolniony 17 marca 1919 r.  

W 1930 r. mieszkał z rodziną i siostrą żony, Zofią Jackowską, w Nowym Jorku w 

dzielnicy Bronx pod adresem 462/464 East 137 Street.  Pracował jako cukiernik w cukierni. 

Inny adres z karty wojskowej to 271 E 156th Srt. New York, N.Y. Dziesięć lat później w 

1940 r. podczas powszechnego spisu mieszkańców Stanów Zjednoczonych mieszkał pod 

adresem 72nd Ave, Queens, New York, gdzie prowadził własną restaurację. W 1942 r. 

mieszkał pod adresem 1038 Hoe Ave. Bronx, New York – adres z wojskowej karty 

rejestracyjnej z okresu II Wojny Światowej. 

Żona Izydora Józefina Burbutowska zmarła 13 czerwca 1954 r. w wieku 58 lat. 

Pochowana została na Long Island Cemetery16 położonym przy 2040 Wellwood Avenue East 

Farmingdale, Suffolk County, New York, sekcja R, grób nr 39. 

Izydor Burbutowski żył 69 lat. Zmarł w Nowym Jorku 30 czerwca 1957 r. Pochowany 

został obok żony Józefiny na Long Island National Cemetery, sekcja R, grób nr 39.   

 Dzieci:  

 
16 Cmentarz Narodowy Long Island został założony w 1936 roku w Farmingdale w stanie Nowy Jork i obecnie 

obejmuje 364 akrów, na których dokonano ponad 356 000 pochówków. Jest prowadzony przez Departament 

Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych. Wśród pochowanych są jeńcy niemieccy i włoscy z czasów II wojny 

światowej oraz 35 żołnierzy z II wojny światowej z krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Masowy grób na tym 

cmentarzu zawiera szczątki 36 nieznanych włoskich jeńców wojennych, którzy zginęli na pokładzie brytyjskiego 

statku u wybrzeży Algierii w ataku torpedowym. 
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1) Helen Sophia Burbutowska urodzona 15 maja 1921 r. W czerwcu 1950 roku zawarła 

związek małżeński w Fort Lee, Bergen, New Jersey z Rudy Lawatshonem. Miejsce 

zamieszkania: 10462 Bronx New York. Zmarła 29 października 1990 r.  

2) Frank Burbutowski urodzony 9 grudnia 1922 r. Weteran US. Army podczas II 

Wojny Światowej. Okres służby od13 stycznia 1943 r. do 27 marca 1945 r. Zawarł 

związek małżeński z Julią Witenską (Wityńska?) Dzieci: Valentine Burbut. Frank 

zmarł 10 października 1997 r. w Nowym Jorku. Pochowany został na Calverton 

National Cemetery, sekcja 18, grób 969. 

Walenty Burbutowski urodzony w 1880 r. w Łomży, syn Franciszka 

Burbutowskiego. Jako 27-letni kawaler wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 

Wypłynął z portu Libau – Litwa w 1907 r. na statku „SS Korea”. Do Nowego 

Jorku przybył 9 grudnia 1907 r. Posiadał przy sobie 6,5 $. Docelowym miejsce, do którego 

się udawał, była Philadelphia w Pennsylvanii, gdzie mieszkał jego szwagier F. Grodsensky.  

W 1910 r. mieszkał w Detroit, w hrabstwie Wayne, w stanie Michigan jako lokator u 

młodego małżeństwa 24-letniego Johna Clardy i 22-letnia Anna Maria Chudy mieszkającego  

z 1-rocznym dzieckiem Josephem Chudym. Zatrudniony był jako robotnik w hotelu. Potrafił 

czytać i pisać. 

Dziesięć lat później, 36-letni Walenty Burbutowski i jego rodzina wykazani zostali w 

spisie ludności przeprowadzonym w 1920 r. Nazwisko podczas spisu zniekształcono i 

zapisano jako Borgutowski. Walenty pracował jako sprzedawca w aptece. Był właścicielem 

domu zakupionego pod hipotekę, położonego przy 1800 Chopin Ave w Detroit. Walenty 

posiadał obywatelstwo amerykańskie, a jego rodzina składała się razem z nim z 6 osób: 23- 

letnia żona Józefina, córka Matylda lat 5, syn Bronisław lat 4, syn Rajmund lat 3 i córka 

Marta lat 2. 

Stanisław Borbulowski (Burbutowski?) urodzony w 1884 r. w Polsce. Emigracja 

do USA 1904 r. W 1910 r. mieszkał w Detroit pod adresem St. Aubin Ave jako 

lokator u małżeństwa Kazimierza i Wiktorii Dąbrowskich. Zawód: aptekarz, stan 

cywilny: kawaler, status: emigrant. Brak innych danych. 

 

Aniela Burbutowska urodzona 2 sierpnia 1894 w Giełczynie k/ Łomży córka 

Franciszka. W wieku 18 lat wyemigrowała z Polski 24 maja 1914 r. na statku 

Neuw Amsterdam z portu w Rotterdamie.  Do Nowego Jorku przybyła 2 czerwca 

1914 r. Udawała się do szwagra Stanisław Grabowskiego mieszkającego w Cleveland, Ohio 

pod adresem 5014 Lead Street. Rok później mieszkała pod adresem 6746 Baxter Ave, 
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Cleveland, Ohio. 28 stycznia 1920 r. w Bronx N.Y. zawarła związek małżeński z Marcelem 

Bonifacym Chludzińskim urodzonym 16 stycznia1892 r. w Łomży, który przybył do USA  

15 lipca 1909 r. 

Dzieci Anieli i Marcelego: Regina Chludzińska urodzona 18 październik 1921 r., New 

York, Mildred Chludziński urodzony 2 marca 1927 w Newark w New Jersey. 

Petycję nr 25136 o obywatelstwo amerykańskie złożyła 8 styczniac1932 r. 

Zaprzysiężona została 12 września 1932 r., uzyskując status obywatela Stanów 

Zjednoczonych. Miejsce zamieszkania: 18 Fleming Ave, Newark, New Jersey, USA. 

 

Izabela Burbutowska urodzona w Giełczynie. W 1901 r. w Łomży zawarła 

związek małżeński z Antonim Wilczewskim (A.M.9/1901 – Łomża).  Dzieci: 

Marianna Wilczewska. Izabela występuje w nowojorskim indeksie zgonów z lat 

1862–1948 zapisana jako Isabel „Wilciewski” z domu „Burbutowksi”. Małżonek: „Anthony 

Wilciewski”, córka: „Alexandria Dzubinska”. 

 

Dr Danuta Burbutowska – stomatolog. W latach 1990-2001 prowadziła gabinet 

stomatologiczny pod adresem 106 Nassau Ave, Apt B, Brooklyn N.Y. Mieszkała 

wtedy pod adresem 565 Graham Ave, Brooklyn, N.Y. Zip Code 11222 – 4640. 

Inne adresy to: 626 Manhattan Ave Brooklyn Zip Code 11222- 3913 oraz 155 Franklin Street 

Brooklyn Zip Code 11222-1610.   Brak innych danych.  

Dziwne bywają przypadki w życiu człowieka. Podczas mojego pobytu w Stanach 

Zjednoczonych pod koniec lat 80-tych XX w. musiałem skorzystać z pomocy stomatologa. 

Przypadek sprawił, że obok mojego miejsca zamieszkania mieścił się gabinet 

stomatologiczny. Udałem się więc tam czym prędzej. Przyjęła mnie uśmiechnięta, atrakcyjna 

pani doktor, może ciut starsza ode mnie. Zapytała, skąd jestem, a gdy odpowiedziałem,  

że z Łomży, uśmiechnęła się jeszcze piękniej i powiedziała: No proszę, jaki świat mały, ja 

mam rodzinę w Łomży... Na wizytówce, jaką otrzymałem, widniało nazwisko: Dr. Danuta 

Burbutowska. Gdy chowałem wizytówkę do portfela, nie przyszło mi nawet do głowy,  

że kiedyś poświęcę dużo czasu, by poznać historię tej rodziny.  

 

 

Niektóre źródła: 

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży. 

https://www.ancestry.com/search/?name 

https://www.ancestry.com/search/?name


57 
 

https://www.ancestry.com/search/collections/7488/?__cf_chl_captcha_tk__=H0dAbShEJDSAyj2PwV

QgPTHKj_RYEr9b33I.hWl8oDY-1636382738-0-gaNycGzNEb0  New York, U.S., Arriving 

Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 

https://archives.nypl.org/mss/3346 William Williams 1902-1943  

https://www.b24.net/researchersQuestions.htm 

https://www.morethanaheadstone.org/all-stories/a-lithuanian-immigrant 

https://www.afhistory.org/members/air-power-history-archives/ 

https://hyperleap.com/topic/Eighth_Air_Force 

https://stewthornley.net/hthornley_pow.html 

https://www.b24.net/powStalag17.htm  American Prisoners Of War In Germany. Prepared by 

Military Intelligence Service War Department 1 November 1945.Compiled and presented by Greg 

Hatton. 

https://szubinpowcamps.org/historia/amerykancy-jency-wojenni-w-niewoli-niemieckiej 

https://www.imdb.com/title/tt0046359/trivia 

https://www.morethanaheadstone.org/all-stories/tag/Stalag+XVII+B+Braunau+Gneikendorf 

https://www.amazon.com/Stalag-17-Donald-

Bevan/dp/B000LEII04/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1632155484&refinements=p_27%3AEdm

und+Trzcinski&s=books&sr=1-1 

https://www.abebooks.co.uk/Stalag-Souvenir-Theatre-Programme-Performed-

Sam/10471060856/bd 

https://hyperleap.com/topic/Edmund_Trzcinski 

https://www.celebsagewiki.com/edmund-trzcinski 

https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/74085937/person/152267493410/facts 

Lottie Trzciński 

https://www.legacy.com/us/obituaries/siadvance/name/frank-cardaci-

obituary?pid=18964513&__cf_chl_captcha_tk__=pmd_uqYslp3.7BgxcvTFHAfubikHWQRr

z16NZf.P6LDTyoo-1632685993-0-gqNtZGzNAzujcnBszRIR – Frank Cardaci 
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