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Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży 

 

 

ŁOMŻYŃSCY EMIGRANCI 

 

STANISŁAW i STANISŁAWA  

DAWIDOWSCY – mieszkańcy Stawisk koło Łomży 
 
Niniejsze opracowanie stanowi materiał roboczy mający pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na 

pytania, jakie nurtują panią Bożenę, uczestniczkę warsztatów genealogicznych prowadzonych pod 

koniec maja 2022 r. przez zespół konsultacyjny Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. 

Wagów w Łomży.  

Stanisław i Stanisława Dawidowscy to dziadkowie pani Bożeny. Według jej relacji dziadek 

pani Bożeny przed II wojną światową kilka razy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych. Dotarła 

tam również jej babcia. Podczas wspólnego pobytu w Stanach Zjednoczonych dziadek pracował 

w kopalni węgla antracytowego w stanie Pennsylvania, a babcia prowadziła stołówkę dla 

emigrantów. Ostatecznie jednak wrócili do Polski, gdzie zmarli i zostali pochowani na cmentarzu 

parafialnym w Stawiskach. 

Pani Bożena chciałaby poznać jakieś szczegóły z życia dziadka i babci podczas ich 

pobytu w USA.  

Podjęliśmy niełatwe wyzwanie, aby chociaż w części odtworzyć nieznane pani Bożenie 

fragmenty z życia jej dziadków. Zadanie było o tyle trudne, że wśród kilku milionów emigrantów 

polskich, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, znalazło się przynajmniej kilkanaście osób 

o tym samym imieniu i nazwisku, zbliżonej dacie urodzenia, mieszkających  

w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, ale również w tym samym rejonie stanu 

Pennsylvania. Aby zestawić poniższy materiał, należało zapoznać się z wieloma dokumentami   

i dokonać ich weryfikacji. 

Skonsultowanie zebranego materiału z wiedzą pani Bożeny przyniesie zapewne nowe 

ustalenia i odkrycia. 
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Stanisław Dawidowski urodził się około 1881 r. w Jurcu Szlacheckim, w powiecie 

kolneńskim, w gminie Stawiski. Rodzicami jego byli Michał i Konstancja ze Skowrońskich, 

małżonkowie Dawidowscy. 

Dotychczas nie odnalazłem aktu urodzenia Stanisława. Przyjmując jednak, że urodził się 

on w Jurcu Szlacheckim, aktu należy szukać w parafii Dobrzyjałowo, ponieważ administracyjny 

obszar parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika stanowią następujące miejscowości: 

Dobrzyjałowo, Budy Mikołajka (2,5), Cydzyn Nowy (4,5-7,5), Cydzyn Stary (6), Górki Sypniewo 

(3), Górki Szewkowo (2,5), Jurzec Folwark (6), Jurzec Szlachecki (7), Jurzec Włościański (5,5), 

Kisielnica (6), Kobylin (4), Kownaty (4), Motyka (3), Pieńki Borowe (1,5), Wysokie Duże (7), 

Wysokie Małe (6), Zalesie (6,5). 

Należy również sprawdzić księgi urodzeń z parafii Stawiski, ponieważ w niektórych 

odnalezionych dokumentach miasto Stawiski wskazane jest jako miejsce urodzenia Stanisława. 

 
Foto 1. Położenie Jurca Szlacheckiego na terenie gminy Stawiski. Źródło: Urząd Miejski w Stawiskach 
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Foto 2. Panorama Jurca Szlacheckiego. Źródło: Urząd Miejski w Stawiskach 

Emigracja do Stanów Zjednoczonych, rok 1903 

23 maja 1903 r. 22-letni Stanisław Dawidowski, kawaler, z zawodu rolnik, zaokrętowany w 

najtańszej klasie pasażerskiej między pokładami (tzw. pomieszczenia steerage) na statku parowym 

„Moltke”, należącym do linii żeglugowej Hamburg–America Line, opuścił niemiecki port w 

Hamburgu. Statek „Moltke” płynął do Nowego Jorku, zawijając po drodze do angielskiego portu 

w Southamton i francuskiego Cherbourg położonego w regionie Normandii. 

 
Foto 3. Wycinek hamburskiej listy pasażerskiej. W czerwonej ramce Stanisław Dawidowski. 



4 
 

 
Foto 4. Zindeksowany zapis hamburskiej listy pasażerskiej statku Moltke z 1903 r. 

 

 
Foto 5. S.S. Moltke – parowiec, którym podróżował Stanisław Dawidowski. 

Na potwierdzenie faktu występowania wielu osób legitymujących się nazwiskiem  

i imieniem Stanisław Dawidowski przedstawiam poniższe zestawienie, z którego wynika, że  
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w maju 1903 r. na pokładzie statku „Moltke” płynącym z Hamburga do Nowego Jorku via 

Southampton i Cherbourg znajdowało się dwóch Stanisławów Dawidowskich.  

Foto 6. Fragment wyniku wyszukiwania danych z bazy ancestry. 

Jeden z pasażerów to Stanisław Dawidowski urodzony około 1883 r., mieszkaniec wsi 

Dybła, położonej w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Grajewo. 

(Dybła jako prywatna wieś szlachecka położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie 

wąsoskim ziemi wiskiej województwa mazowieckiego, w 1929 r. należała do gminy Bogusze, 

powiat szczuczyński). 

Drugi to Stanisław Dawidowski (dziadek pani Bożeny) urodzony około 1881 r., 

mieszkaniec wsi Jurzec. (Jurzec Szlachecki jest wsią położoną w gminie Stawiski, powiecie 

kolneńskim, województwie podlaskim. Znajduje się zaledwie 7,5 km od miejscowości gminnej 

Stawiski, we wschodniej jej części. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała 

do województwa łomżyńskiego). 

 

Powrót do Polski  

Czas pobytu Stanisława Dawidowskiego w Stanach Zjednoczonych i dokładna data jego 

powrotu do Polski na razie pozostają nieznane. Przypuszczalnie jego powrót mógł nastąpić 
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pomiędzy 1906 a 1908 r. Jego obecność w Polsce w 1908 r. potwierdza zawarty związek 

małżeński.  

Małżeństwo 

22 listopada 1908 r. 27-letni Stanisław Dawidowski, syn Michała i Konstancji ze Skowrońskich, 

małżonków Dawidowskich, w kościele parafialnym w Stawiskach zawarł związek małżeński z 

17-letnią panną Stanisławą Dymowską urodzoną w 1891 r. w Stawiskach, córką Piotra i Marianny 

z Olszewskich, małżonków Dymowskich.  

Akt urodzenia Stanisławy Dymowskiej. 

 
Foto 7. Akt urodzenia nr 122/1891, Stanisławy Dymowskiej, córki Piotra i Marianny z Olszewskich, 

małżonków Dymowskich 

Tłumaczenie aktu urodzenia Stanisławy Dymowskiej z języka rosyjskiego, wykonał Tadeusz 

Trepanowski. 

Nr 122 Stawiski 

Działo się we wsi Poryte dwudziestego szóstego maja/siódmego czerwca1 tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Piotr 

Dymowski lat trzydzieści dwa, gospodarz, robotnik, mieszkający we wsi Stawiski, w obecności 

Stanisława Sanickiego i Jana Sytborskiego? lat czterdzieści dwa, gospodarzy, robotników, 

 
1 Podwójna data wynika ze stosowanego wówczas podwójnego kalendarza, juliańskiego i gregoriańskiego.  
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mieszkających we wsi Stawiski i okazali nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się 

ono we wsi Stawiski szesnastego/dwudziestego ósmego maja bieżącego roku o godzinie 

dziewiątej wieczorem od jego prawowitej małżonki Marianny z Olszewskich, lat trzydzieści 

mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dano imię Stanisława, a rodzicami chrzestnymi jej 

byli Adolf Odachowski i Józefa Sanicka. Akt ten stawiającemu i świadkom niepiśmiennym 

przeczytano i przez Nas podpisano. 

                                                                     Ksiądz Marcjan Włostowski? 

Administrator poryckiej parafii, utrzymujący akta stanu cywilnego. 

 

Akt małżeństwa nr 20/1908, Stanisława Dawidowskiego ze Stanisławą Dymowską. Parafia 

Stawiski 

 
Foto 8. Rejestr zaślubionych w parafii Stawiski w 1908 r. W czerwonej ramce zaznaczony akt nr 23 

Dawidowski Stanisław i Dymowska Stanisława 
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Foto 9. Akt Małżeństwa nr 23/ 1908, zawartego pomiędzy Stanisławem Dawidowskim a Stanisławą 

Dymowską 
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Foto 10. Okładka księgi zaślubionych w parafii Stawiski 1903- 1913. Archiwum Państwowe w Łomży. 

 

Dzieci 

31 lipca 1909 r. młodym małżonkom Stanisławowi i Stanisławie Dawidowskim urodził się 

pierwszy syn Ignacy. Niestety dziecko żyło zaledwie jedenaście godzin i zmarło 1 sierpnia 1909 



10 
 

r. o godzinie szóstej rano. Zgon zgłosił dziadek dziecka Piotr Dymowski i Stanisław Sanicki. 

Odrębnego aktu urodzenia dziecka nie sporządzono. W akcie zgonu podano imię dziecka, jakie 

miało otrzymać na chrzcie. 

 
Foto 11. Akt zgonu nr 57/1909 Ignacego Dawidowskiego 

 

Rok później, w 1910 r. małżonkom Stanisławowi i Stanisławie Dawidowskim urodziło się 

kolejne dziecko, córka Zofia. (Akt urodzenia nr 69/1910, parafia Stawiski) 

 
Foto 12. Indeks aktu urodzenia Zofii Dawidowskiej z portalu genealogicznego Genetyka. Genealodzy.Pl. 
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Drugi wyjazd Stanisława Dawidowskiego do Stanów Zjednoczonych 

Rok 1913 

Dnia? (brak daty wyjazdu na listach pasażerskich) maja 1913 r. Stanisław Dawidowski wypłynął 

z niemieckiego portu w Bremen, na pokładzie statku S.S. „Frankfurt”. Statek płynął do 

amerykańskiego portu Baltimore w stanie Maryland, zatrzymując się po drodze w porcie  

w Filadelfii. 

 
Foto 13. Pierwsza strona listy pasażerskiej statku „Frankfurt” 

W pozycji nr 22 listy pasażerskiej wpisano m.in. następujące dane: 

Nazwisko: Dawidowski 

Imię: Stanisław 

Wiek: 32 lata 
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Ostatnie miejsce zamieszkania: Stawiski 

Dane osoby najbliższej pozostającej w kraju: żona, Stanisława Dawidowska zamieszkała  

w Stawiskach koło Łomży. 

 
Foto 14. Druga strona listy pasażerskiej statku "Frankfurt" 

 

Stanisław posiadał przy sobie gotówkę w kwocie 30 $. Podał informację, że wcześniej był już  

w Stanach Zjednoczonych w latach 1910–1912, co jednak nie pokrywało się z jego rzeczywistym 

pobytem od 1903 do około 1905 lub nawet 1908 r. (w listopadzie tego roku bierze ślub). Stanisław 

podał również, że udaje się do szwagra Adolfa Grabowskiego mieszkającego  

w Baltimore pod adresem 1526 Lancaster St, Baltimore, MD. 
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Foto 15. S.S. Frankfurt 

Stanisław Dawidowski przybył do portu w Baltimore 20 maja 1913 r.  

 
Foto 16. Położenie portu Baltimore 
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Pięć dni później, dnia 25 maja 1913 r. w Stawiskach, małżonkom Stanisławowi i Stanisławie 

Dawidowskim urodziła się córka Marianna (Akt nr 54/1913, parafia Stawiski). 

 
Rysunek 17. Indeksacja aktu urodzenia Marianny Dawidowskiej zamieszczona na portalu 

genealogicznym Genetyka. Genealodzy.Pl. 

W planach małżonków Dawidowskich był wyjazd całej rodziny do Stanów Zjednoczonych, 

dlatego też dziewięć miesięcy później, 21 lutego 1914 r. 23-letnia żona Stanisława wraz  

z dwójką dzieci 3-letnią Zofia i 9-miesięczną Marianną na pokładzie parowca „Kroonland” 

wyruszyła w podróż za ocean, którą rozpoczęła w belgijskim porcie w Antwerpii. 

 
Foto 18. Pierwsza strona listy pasażerskiej S.S. „Kroonland” 

Z zapisów znajdujących się w kolumnach listy pasażerskiej, odczytujemy rysopis Stanisławy  

i inne dane. Mierzyła 5 stóp i 4 cale (162,5 cm) wzrostu, była brunetką o niebieskich oczach. 

Potrafiła czytać i pisać. Ostatnie miejsce zamieszkania: „Jurca”, Łomża (zniekształcony zapis 

miejscowości Jurzec).  
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Foto19. Druga strona listy pasażerskiej S.S. „Kroonland” 

 
Foto 20. Pocztówka z wizerunkiem parowca "Kroonland", którym podróżowała Stanisława Dawidowska  

z córkami Zofią i Marianną. 

Statek przybył do portu w Nowym Jorku 5 marca 1914 r. Podczas odprawy w Centrum 

Imigracyjnym na Ellis Island, 23-letnia Stanisława Dawidowska podróżująca sama z dwójką 

malutkich dzieci, z których jedno było w wieku niemowlęcym, została zatrzymana. Samotnie 
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podróżujące młode kobiety zatrzymywano obligatoryjnie ze względów bezpieczeństwa do czasu, 

aż zgłosi się po nie mąż lub ktoś z rodziny. Ponadto Stanisława nie miała wykupionego biletu na 

podróż śródlądową do miejscowości Warrior Run położonej na południowy wschód od 

Nanticoke w hrabstwie Luzerne stanie Pennsylvania. Potwierdza to zapis na liście dotyczący 

przyczyny zatrzymania. W rubryce wpisano symbole „tel $”, co oznaczało telegraficzne dosłanie 

pieniędzy na bilet. Stanisława dysponowała gotówką w wysokości zaledwie trzech, z sześciu 

dolarów, które zadeklarowała jako posiadaną gotówkę, i która to kwota początkowo została 

wpisana na liście. Najprawdopodobniej naciągacze lub nieuczciwi urzędnicy uszczuplili jej 

skromny budżet.  

 
Foto 21. Lista cudzoziemców zatrzymanych na Ellis Island przybyłych do portu w Nowym Jorku na 

pokładzie statku "Kroonland" 

W pozycji 47 powyższej listy wpisano Stanisławę Dawidowską, z zaznaczeniem, że podróżuje  

z dwójką dzieci. Stanisławę z dziećmi zwolniono 8 marca 1914 r. o godz. 11:00. Podczas pobytu 

na Ellis Island, jej i dzieciom wydano 6 śniadań, 6 obiadów i 6 kolacji. 
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Po opuszczeniu wyspy Stanisława z dziećmi udała się do miejscowości Warrior Run, 

gdzie mieszkał i pracował Stanisław Dawidowski. Zatrudniony był w kopalni, ponieważ główną 

gałęzią przemysłu w tym regionie było wydobycie węgla.  

W 1864 r. zorganizowano Towarzystwo Górnicze Warrior Run, które ponownie otworzyła 

starą kopalnię Holland i Hillman. Około1867 r. przedsiębiorstwa kolejowe Lehigh Valley 

Railroad, jak i oddział Central Railroad w New Jersey z siedzibą w Nanticoke zakończyły budowę 

swoich linii przebiegających przez ten obszar, umożliwiając w ten sposób wygodne wydobycie, 

transport i sprzedaż węgla z okolicy. Ostatecznie pod koniec XX wieku przemysł węglowy w tym 

regionie wymarł. 

 

Miasto emigrantów 

Górnicza wioska Warrior Run powstała na terenie należącym do firmy górniczej Warrior Run. 

25 stycznia 1895 r. została oficjalnie zarejestrowana. Do pracy w kopalni przybywali coraz to 

nowi emigranci. 

 
Foto 22. Widok wzdłuż Academy Street w Warrior Run w hrabstwie Luzerne w Pensylwanii 

 

W 1900 r. górnicy z Warrior Run zostali zorganizowani w związek zawodowy znany jako 

United Mine Workers of America, a dwa lata później wzięli udział w najdłuższym strajku  

w historii. Zorganizowany przez Johna Mitchella z United Mine Workers strajk trwał 165 dni. Po 

raz pierwszy wszystkie grupy etniczne dzielnicy – rdzenni Amerykanie, Walijczycy, Irlandczycy 
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i mieszkańcy Europy Wschodniej – połączyły się. Cała społeczność udzieliła górnikom wsparcia 

w walce z właścicielami kopalń. Mieszkańcy wioski, którzy nie zostali bezpośrednio dotknięci 

strajkiem, dzielili się swoim dobytkiem i robili wszystko, co mogli, by wesprzeć rodziny 

walczących górników. Przedsiębiorcy gminni, rzeźnicy, sklepikarze itp. dostarczali towary i 

przyjmowali zapłatę „na księgę”. W ugodzie, w zawarciu której pomogła interwencja prezydenta 

Theodore'a Roosevelta, górnicy zdobyli prawo do organizowania się, negocjowania i sprawowania 

władzy w branży. Otrzymywali 10% podwyżki, 8-godzinny dzień pracy dla wykwalifikowanych 

pracowników i 9-godzinny dzień pracy dla pozostałych. 

 
Foto 23. Przykopalniane tereny Ashley w hrabstwie Luzerne w Pensylwanii 2 

Mimo postępów poczynionych przez strajk, życie rodzin górniczych nadal było trudne. Górnicy 

nadal byli niedopłacani, a wszystkie zagrożenia i niebezpieczeństwa w warunkach pracy 

pozostały. Wypadki były częste, choroby i epidemie, którym można było zapobiec  

w późniejszym stuleciu, nadal pochłaniały wiele istnień i były niepokojąco powszechne. 

Śmiertelność niemowląt i dzieci była bardzo wysoka. Średnia długość życia mężczyzny i kobiety 

urodzonych w tych czasach wynosiła odpowiednio 46 i 48 lat. Wiele osób zabiła grypa, zapalenie 

płuc, cholera, dur brzuszny i gruźlica. Rodzice często przeżywali swoje dzieci i nie było niczym 

 
2 Źródło: https://www.loc.gov/resource/hhh.pa2251.photos/?sp=5 
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niezwykłym, że wielu najwybitniejszych obywateli miasta zostało wyciętych przez choroby w 

kwiecie wieku3. 

Na początku 1909 r. w miejscowości zainstalowano elektryczne latarnie uliczne. W tym 

samym roku wzniesiono szkołę Washington Building przy Academy Street. Pierwsza dekada XX 

wieku zakończyła się katastrofalnym wybuchem. Dnia 21 lutego 1910 r. eksplodował gaz  

z kopalni, niszcząc dwa domy na Boyle Street i zabijając niektórych mieszkańców. Przyszedł czas, 

gdy na ulicach konne zaprzęgi zastąpił samochód. Jesse Arndt, miejski aptekarz i Charles Elliot, 

budowlaniec, byli właścicielami pierwszych samochodów w Warrior Run. Pojawienie się 

pojazdów benzynowych niosło ze sobą nowe zagrożenia. 15 sierpnia 1915 r. Mary Wasiaski 

zginęła pod ciężarówką, a 22 lipca 1918 r. Helen Hadala stała się kolejną ofiarą wypadku 

samochodowego. W 1916 r. wybudowano drugi budynek szkolny (zwany Lincoln Building)4. 

Historia miejscowości Warrior Run w pierwszej połowie XX wieku nadal była związana  

z przemysłem wydobywczym. Z ekonomicznego punktu widzenia życie ludzi nadal było trudne. 

W poprzednich latach zawsze dochodziło do powtarzających się boomów i krachów, zwykle 

powodowanych przez właścicieli kopalń. Było to typowe dla właścicieli dążących do szybkiego 

dorobienia się fortuny, nasycenia rynku, obniżenia cen węgla. Ta nadprodukcja sprawiała, że dla 

większości kopalń praca dłużej niż trzy dni w tygodniu była nieopłacalna, co było katastrofalne w 

skutkach dla większości rodzin. Choć warunki pracy nadal były fatalne, pracownicy bali się 

protestować w obawie utraty pracy. 

13 stycznia 1930 r. miejscowość Warrior Run stała się sceną jednej z najbardziej 

dramatycznych prób rabunku, jaka zdarzyła się w historii doliny. Czterech mężczyzn zginęło,  

a kilku innych zostało okaleczonych na całe życie, gdy bandyci dokonali napadu na pojazd firmy 

Glen Alden Coal Company przewożący 35 000 dolarów na wypłatę dla 600 górników, gdy ten 

wjechał do tunelu nr 20.  

  „Próba napadu mogła się powieść, gdyby nie straszliwa rzeź spowodowana eksplozją 

ogromnego ładunku dynamitu pod przyczepą kopalnianej lokomotywy elektrycznej używanej do 

przewozu pieniędzy” – donosił „Times Leader” 14 stycznia 1930 r. Zabójcy zdetonowali ładunek 

dynamitu za pomocą przewodu elektrycznego połączonego  

z baterią. Powstały wybuch rozerwał wagon kopalniany przewożący gotówkę na kawałki, 

wyrzucając gruzy, ciała i pieniądze w powietrze. 

W wybuchu zginęli Arthur E. Webb lat 32 ze Scranton, James Shovlin lat 32 

z Hanover Township, Martin Burns lat 31 z Sugar Notch i Frank Brezinski lat 36 z Plymouth. 

Strażnik płacowy Fred Pfaff lat 60 ze Scranton miał urwaną prawą nogę powyżej kolana  

 
3 Historia gminy Warrior Run Borough i jego ludzie. Upamiętnienie setnej rocznicy istnienia gminy 
http://www.pagenweb.org/~luzerne/patk/WR1.htm 
4 http://www.pagenweb.org/~luzerne/patk/WR1.htm 
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i amputowano mu lewą stopę, a strażnik płacowy John Sookie lat 45 z Plymouth doznał tylko 

niewielkich obrażeń w wybuchu. Sześciu mężczyzn znajdowało się w wagonie kopalnianym  

z żelaznym pudłem, w którym znajdowały się koperty z gotówką na opłacenie górników.  

Gdy wagonik kopalniany wjechał na tory prowadzące do tunelu nr 20, „usłyszano przerażającą 

eksplozję” – donosiła gazeta „Wilkes-Barre Record” 14 stycznia 1930 r.  

Detektywi z hrabstwa Luzerne zbadali miejsce wybuchu i zauważyli pod torami przewody 

prowadzące do pobliskiej baterii. Świadek przebywający w lokomotywie ciągnącej wagon 

płacowy i inny świadek w lokomotywie Lehigh Valley Railroad widzieli dwóch mężczyzn 

grzebiących we wraku i znikających w lesie. Niecałe dwa miesiące po eksplozji, Jan „Tex” Nafus, 

lat 41 z Curry Hill, Plymouth Township, i Józef „Big Joe” Szachewicz lat 25 mieszkający w hotelu 

Armii Zbawienia przy Hazle Street, Wilkes-Barre, zostali oskarżeni przez ławę przysięgłych 

hrabstwa Luzerne pod zarzutem morderstwa w dniu 9 marca 1930 r. Wiadomość podała gazeta 

„Evening News” tego samego dnia.  

Prokurator Okręgowy Thomas M. Lewis domagał się skazania za morderstwo pierwszego 

stopnia i kary śmierci dla Nafusa i Szachewicza, którzy mieli odrębne procesy. Prokurator Lewis 

stwierdził, że Nafus i Szachewicz zaplanowali napad i eksplozję podczas spotkania w tawernie w 

Lee Park w Hanowerze Townshp. Szachewicz ukradł dynamit w kopalni Truesdale, kupił drut w 

sklepie w Nanticoke i baterię w Plymouth, a następnie umieścił 13 lasek dynamitu w jednym 

miejscu i kolejnych 19 tuż pod torami. Jan Nafus został wyznaczony do odpalenia dynamitu baterią 

na sygnał Szachewicza, który ukrył się za drzewem, czekając, aż pojazd płacowy przejedzie nad 

materiałami wybuchowymi, powiedział Lewis przysięgłym, jak donosił protokół z 1 kwietnia 

1930 r.  

Wiadomości publikowane w „Record and Evening News” dotyczące oddzielnych 

procesów sprawców donosiły o zatłoczonych salach sądowych i publiczności wypełniającej 

korytarze budynku sądu. Sędzia William S. McLean przewodniczył procesowi Szachewicza, który 

odbył się w kwietniu, a sędzia W. Alfred Valentine – procesowi Nafusa w czerwcu. Szachewicz i 

Nafus, którym postawiono kilka zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i usiłowania rabunku, 

zostali uznani za winnych przez odrębne ławy przysięgłych.  

Kiedy 5 listopada 1930 r. Józef Szachewicz i Jan Nafus zostali skazani na karę śmierci, 

nadal podtrzymywali swoją niewinność. Tego samego dnia „Evening News” zamieściły 

oświadczenia sprawców: „Nie dostałem sprawiedliwego procesu. Nigdy tego nie zrobiłem” – 

powiedział Szachewicz sędziemu McLean. „Nie dostałem sprawiedliwego procesu. Masz 

niewłaściwego człowieka, to wszystko. Daj spokój” – oświadczył Jan Nafus sędziemu Valentine. 

Stanowy Sąd Najwyższy utrzymał jednak w mocy wyroki skazujące, a gubernator Pensylwanii 

Gifford Pinchot odmówił im ułaskawienia. Odrzucono również prośby do stanowej izby  
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o ułaskawienie. Jak podała gazeta „Evening News” Szachewicz i Nafus zostali straceni na krześle 

elektrycznym 25 maja 1931 r. w stanowym zakładzie karnym Rockville w Bellefonte5. 

W latach trzydziestych gmina Warrior Run niewiele się rozwijała. Studnie były nadal 

używane do czerpania wody. Prawie wszyscy hodowali kurczaki i mieli duże ogrody. Krowy pasły 

się na polu Front Street. Mleko dostarczał do większości domów mleczarz. Węgiel był drogi, a 

członkowie rodziny górniczych zbierali jego odpady zmieszane ze skałą z wyrobisk.  

Mimo wysokich cen zawsze kupowali trochę węgla ze strachu, że stracą pracę, jeśli tego nie 

zrobią. Niewiele domów miało wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną. Nierzadko ścieki 

spływały na pola i do kanałów burzowych. Ponieważ nie było zorganizowanych wywozów śmieci, 

wyrzucano je w alejkach i na polach za domami. Stacje benzynowe zlokalizowano na Orchard 

Street przed Cukiernią Wagnera i na Hanover Street, przed Bartleson's. W 1936 r. pękła tama nad 

Warrior Run, zalewając stare kopalnie i kończąc ich działalność. Kilku mężczyzn utonęło podczas 

tego wypadku.  

Strajk górników zawsze wywoływał w okolicy znaczne zamieszki i akty przemocy. Ulice 

Warrior Run były niebezpieczne do tego stopnia, że ludzie bali się opuścić swoje domy. Co jakiś 

czas wyła syrena, jak to miało miejsce wiele razy w przeszłości, sygnalizując poważny wypadek 

w kopalniach. Najgorszą obawą dla rodzin górniczych była myśl, czy zobaczą kiedyś 

podjeżdżający pod ich dom pojazd, którym dostarczano zmarłego górnika.  

W okresie prohibicji w mieście istniało kilka barów, w których sprzedawano nielegalny 

alkohol. Na każdej ulicy znajdował się jeden lub więcej takich przybytków. Alkohol ukrywano na 

zapleczu lub w piwnicach, poza zasięgiem wzroku służb kontroli sprzedaży alkoholu6. 

 

Pierwsza wojna światowa 

Pierwsza wojna światowa stworzyła duży rynek na węgiel, dzielnica kwitła, ale nawet przy tej 

chwilowej prospericie życie wielu osób pozostawało trudne. Chociaż wojna spowodowała 

niedobór siły roboczej i wyższe płace, ceny prawie wszystkich towarów poszybowały w górę. 

Ponieważ wojna spowodowała również zmniejszenie napływu emigrantów, dodatkowy dochód 

pochodzący z wynajęcia mieszkań, na którym bazowało wiele rodzin, zniknął. Liczba imigrantów 

zmalała, ponieważ w czasie wojny praktycznie zaprzestano podróży. Nieliczni nowoprzybyli, 

zamieszkiwali z członkami swoich rodzin lub z kimś, kogo znali7. 

 

 
5 Czterech mężczyzn zabitych podczas napadu na płace w 1930 roku w Warrior Run  
Źródło: https://www.timesleader.com/news/729495/look-back-four-men-killed-in-1930-payroll-robbery-in-warrior-
run 
6 http://www.pagenweb.org/~luzerne/patk/WR1.htm 
7 Tamże 
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Druga wojna światowa 

Mimo że depresja gospodarcza obszaru Warrior Run została wstrzymana podczas II wojny 

światowej, ponieważ kopalnie działały w pełnym wymiarze godzin, to żywność była racjonowana 

przez całą wojnę z powodu niedoborów. Nie było mięsa, więc ludzie nadal hodowali własny drób 

i bydło. Populacja miasta osiągnęła swój rekordowy poziom ponad 3000 osób. Wiele osób 

zatrudnionych było w kopalniach. Kilku mężczyzn z Warrior Run służyło na wojnie. Nie obyło 

się bez ofiar. Społeczność miasta była bardzo zasmucona stratą Michaela Klema, który zginął w 

służbie ojczyźnie8. 

Przedstawiona powyżej charakterystyka miejscowości Warrior Run i terenów wokół niej 

położonych pokazuje, że życie tam nie było łatwe. Wspomniane epidemie i szerzące się choroby 

wśród dzieci doprowadziły do tragedii również w rodzinie Dawidowskich.  

Dnia 17 marca 1914 r., zaledwie dziewięć dni po przybyciu Stanisławy Dawidowskiej 

z dziećmi do Ameryki, zmarła ich starsza córka Zosia.  

Przyczyną śmierci była Diphtheria – błonnica inaczej zwana dyfteryt. Była to ostra choroba 

zakaźna wywoływana przez bakterię – moczugowca błonicy. Bakteria ta przedostaje się do 

organizmu przez nos lub jamę ustną i kolonizuje błony śluzowe górnych dróg oddechowych. 

Zdarza się, że dochodzi do zajęcia spojówek oraz ucha środkowego i błon śluzowych narządów 

płciowych. 

Łatwo wyobrazić sobie, jak straszne musiało być to przeżycie dla rodziców. 

Niesprawiedliwy i okrutny los odebrał im już dziecko w chwili, gdy zapaliło się światełko nadziei, 

że teraz już razem zaczną w nowym kraju budować lepszą przyszłość dla siebie i dzieci. 

 
8 Tamże 
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Foto 24. Akt zgonu Zosi Dawidowskiej, córki Stanisława i Stanisławy 

Mała Zosia przeżyła zaledwie 3 lata 8 miesięcy i 4 dni. Poradziła sobie z ciężką, zimową, morską 

podróżą, ale nie dała rady w walce z groźną chorobą.  

Pochowana została na Holy Family Cemetery w dzielnicy Sugar Notch, w hrabstwie 

Luzerne w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych.   

W 1914 r. Dawidowscy mieszkali we wsi Askam w Hanover Township, w hrabstwie 

Luzerne w Pensylwanii, jednak w 1915 r. zamieszkali ponownie w Warrior Run, ponieważ tam 

dnia 20 lipca 1915 r. urodziło się ich czwarte dziecko Anna Magdalena Dawidowska. 

 

Foto 25. Mapka przedstawiająca rejon zamieszkania rodziny Stanisława Dawidowskiego 
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Ważnym amerykańskim dokumentem Stanisława Dawidowskiego jest jego wojskowa karta 

rejestracyjna nr 504, wystawiona 12 września 1918 r. Karta zawiera następujące dane: 

1. Nazwisko i imię:    Stanley Dawidowski. 
2. Adres stałego miejsca zamieszkania: 221 Bower Street, Askam, Luzerne County, Pa. 
3. Wiek:      38 lat. 
4. Data urodzenia:    16 lipca 1880 r.  

Rasa 
5. Biała:     tak 
6. – 
7. – 
8. – 
9. – 

Obywatel Stanów Zjednoczonych  nie 
10. – 
11. – 
12. – 

Cudzoziemiec 
13. Złożona deklaracja obywatelstwa:  nie 
14. Niezłożona deklaracja:   tak 
15. Z jakiego kraju i jaka narodowość:  Rosja, Polska 
16. Zawód:     górnik 
17. Nazwa firmy:     DL&WRR. Co. 
18. Adres firmy:    Hanover Township, w hrabstwie Luzerne, Pa. 
19. Najbliższy krewny:    Stalla (Stanisława) Dawidowski   
20. Adres:     221 Bower Street, Askam, Luzerne County, Pa. 

Czytelny podpis:    Stanley Dawidowski 
Rysopis rejestrowanego 
Wzrost: 

21. Wysoki:     -   
22. Średni:     Tak 
23. Niski:      - 

Budowa: 
24. Smukła:     -  
25. Średnia:     Tak 
26. Tęga:      - 
27. Kolor oczu:     szare 
28. Kolor włosów:    ciemne 
29. Czy osoba straciła rękę, nogę itp.:  nie 

Podpis osoby przeprowadzającej rejestrację: William Roachford 

Data rejestracji:     12 września 1918 r. 
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Foto  26. Dawidowski Stanisław U.S. World War I Draft Registration Cards 1917–1918 

 

Kolejny odnaleziony dokument to akt zgonu Józi Dawidowskiej, córki Stanisława i Stanisławy 

Dawidowskich, urodzonej 19 marca 1917 r. w Pennsylvanii. Józia zmarła 16 listopada 1918 r.  

w Warrior Run, w hrabstwie Luzerne w stanie Pennsylvania. Przeżyła zaledwie 1 rok  

i 8 miesięcy. 
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Foto 27. Akt zgonu Józefy Dawidowskiej, córki Stanisława i Stanisławy Dawidowskich. 

Przyczyną śmierci była zdiagnozowana przez lekarza choroba Laryngeal Diphtheria – błonica 

krtani – infekcja rozprzestrzeniająca się w dół od nosogardzieli do krtani; blokująca drogi 

oddechowe.  

Józia została pochowana 18 listopada 1918 r. na cmentarzu w Sugar Notch, Pennsylvania. 

Grobu dotychczas nie udało mi się odnaleźć.  

W 1920 r. w Stanach Zjednoczonych odbył się czternasty z kolei spis mieszkańców.  

14 stycznia 1920 r. rodzina Stanisław i Stanisławy Dawidowskich ujęta została w arkuszu 

spisowym w miejscowości Hanover, w hrabstwie Luzerne, stan Pennsylvania. Dawidowscy 

mieszkali we własnym domu pod adresem 573 Orchard Street. Rodzina składała się  

z następujących osób: 

1. Stanley Davidowski,  lat 38 – głowa rodziny 

2. Stella Davidowski,  lat 28 – żona 

3. Mary Davidowski,  lat 6 – córka 

4. Annie Davidowski,  lat 5 – córka 

5. Eleanor Davidowski, 1 rok – córka 
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Foto 28. Arkusz spisu mieszkańców miejscowości Hanover, w hrabstwie Luzerne, stan Pennsylvania  

z 1920 r. 

 
Foto 29. Archiwalne zdjęcie domów, w których zamieszkiwały rodziny górnicze. 



28 
 

 
Foto 30. Aktualny wygląd dawnego domu Stanisława i Stanisławy Dawidowskich zlokalizowanego pod 

adresem 573 Orchard St, Hanover Township, PA 18706 

Dom jednorodzinny o powierzchni 1260 stóp kwadratowych ma 3 sypialnie i 2,0 łazienki 

zlokalizowany jest pod adresem 573 Orchard St, Hanover Township, PA 18706.9 

 

Powrót do Polski  

Stanisław i Stanisława Dawidowscy wraz z córkami wrócili do Polski w 1922 r. Zamieszkali  

w Stawiskach i podjęli pracę na roli. Jednak Stanisław niedługo zagrzał miejsce na gospodarstwie 

i w następnym roku wyruszył kolejny raz za ocean. 

 

Trzeci wyjazd Stanisława Dawidowskiego do Stanów Zjednoczonych 

Rok 1923 

14 października 1923 r. Stanisław Dawidowski ponownie wyruszył w podróż do Stanów 

Zjednoczonych. Tym razem wypłynął z duńskiego portu w Kopenhadze na statku „Frederik VIII”. 

Jako najbliższą osobę pozostającą w Polsce podał brata Adama „Dimowskiego” mieszkającego w 

Stawiskach. Najwyraźniej chodziło o szwagra Adama Dymowskiego (do sprawdzenia). Docelowo 

udawał się do brata Antoniego Dawidowskiego mieszkającego  

w Askam w Pennsylvanii pod adresem 35 Stanley Street. Z zapisu na liście wynika, że był to 

 
9 Źródło: https://www.zillow.com/homedetails/573-Orchard-St-Hanover-Township-PA-18706/53536456_zpid/ 
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wyjazd na stałe lub informacja, że jest stałym mieszkańcem USA. W rubryce dotyczącej miejsca 

urodzenia wpisano Stawiski. 

 
Foto 31. Pierwsza strona listy pasażerskiej statku "Frederik VIII” z 1923 r., na której wpisano Stanisława 

Dawidowskiego. 

 
Foto 32. Wycinki pierwszego arkusza listy pasażerskiej z danymi Stanisława Dawidowskiego 
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Foto 33. Druga strona listy pasażerskiej statku "Frederik VIII” z 1923 r., na której wpisano Stanisława 

Dawidowskiego. 

 

 
Foto 34.  Wycinki drugiego arkusza listy pasażerskiej z danymi Stanisława Dawidowskiego 
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Foto 35. Statek „Frederik VIII” należący do Scandinavian America Line, wypływa 28 października 1924 

 

 

Foto 36. Statek „Frederik VIII” należący do Scandinavian America Line, wypływa 28 października 1924  
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Parowiec „Frederik VIII” został zbudowany w stoczni Vulcan Stettiner Maschinenbau AG, 

w Szczecinie (nr 332) w 1913 r. dla linii Scandinavian American Line (DFDS). W chwili 

wodowania był największym skandynawskim statkiem. Jej tonaż wynosił 11 850 ton brutto,  

7 630 masy własnej. Miała długość 159,55 m x 18,99 m (523,5 stopy x 62,3 stopy). Posiadał dwa 

pokłady i pokład markizy, wyposażony był w dwa kominy, dwa maszty, podwójną śrubę  

i osiągał prędkość 17 węzłów. Na statku zapewnione było zakwaterowanie dla 121 pasażerów 

pierwszej klasy, 259 drugiej klasy i 881 pasażerów trzeciej klasy. Załoga statku liczyła 245 osób10. 

 
Foto 37. Wygląd wnętrza czteroosobowej kajuty III klasy na statku "Frederik VII" 

 

Data powrotu Stanisława Dawidowskiego do Polski nie jest znana, jednak jak się okazało, nie był 

to jego ostatni pobyt w Stanach Zjednoczonych. 

 

 
10 Źródło: S/S Frederik VIII, Scandinavian America Line http://www.norwayheritage.com/p_ship.asp?sh=fredv 
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Czwarty wyjazd Stanisława Dawidowskiego do Stanów Zjednoczonych 

Rok 1926 

1 lipca 1926 r. Stanisław Dawidowski wyruszył w czwartą podróż do Stanów Zjednoczonych. 

Wypłynął z angielskiego portu Southampton (obecnie to miasto portowe położone na południu 

Anglii, w hrabstwie Hampshire) na statku „President Roosevelt”. Do portu w Nowym Jorku dotarł 

9 lipca 1926 r.  

Foto 38. Lista polskich pasażerów zaokrętowanych w porcie Southampton. Ostatnia pozycja Dawidowski 
Stanisław 

 
Z danych zapisanych na liście pasażerskiej dowiadujemy się m.in., że: Stanisław Dawidowski miał 

45 lat, urodził się ok. 1881 r. w Polsce w miejscowości Jurzec. Rysopis: włosy koloru blond, oczy 

niebieskie, cera jasna. Był żonaty – żona Stanisława Dawidowska została w Polsce w 

miejscowości Stawiski koło Łomży.  Przybył do Nowego Jorku, ale miejscem docelowym, do 
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którego zmierzał było miasto Scranton w stanie Pensylwania, gdzie mieszkał jego kuzyn Frank 

Dawidowski.  

 
Foto 39. Pierwsza strona listy pasażerskiej statku „President Roosevelt” 

 
Foto 40. Druga strona listy pasażerskiej statku „President Roosevelt” 
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Rysunek 41. Zindeksowane dane Stanisława Dawidowskiego z listy pasażerskiej statku "President 

Roosevelt" 

 

Foto 42. S.S. "President Roosevelt” 
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 Z informacji zawartych na liście pasażerskiej wynika, że Stanisław Dawidowski nie tylko 

wcześniej przebywał w USA ale również złożył wniosek o przyznanie mu obywatelstwa 

amerykańskiego.  Dokumentem wdrażającym procedurę uzyskania obywatelstwa była deklaracja 

woli jego uzyskania. Nosił on nazwę Declaration of intention. Taki dokument Stanisław 

Dawidowski złożył w Sądzie Okręgowym środkowej Pennsylvanii dnia 6 marca 1908 r. 

 
Foto 43. Declaration of Intention - dokument rozpoczynający procedurę uzyskania obywatelstwa Stanów 

Zjednoczonych. 
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Foto 44. Zindeksowane dane Stanisława Dawidowskiego z dokumentu Declaration od Intention 

Ze złożonego dokumentu wynika, że Stanisław Dawidowski urodził się 8 maja 1879 r.  

w Stawiskach, aktualnie mieszkał w miejscowości Warrior Run w stanie Pennsylvania, gdzie 

pracował jako górnik. Stanisław podał, że do Stanów Zjednoczonych wyemigrował z Hamburga 

w Niemczech na statku, którego nazwy nie pamięta. Na teren Stanów Zjednoczonych przybył 1 

czerwca 1901 r. w porcie New York. Pomimo że deklaracja woli przyjęcia obywatelstwa 

amerykańskiego złożona została przez Stanisława 6 marca 1908 r., nigdzie nie odnalazłem 

żadnego dokumentu potwierdzającego, że uzyskał on obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Nie 

natrafiłem nawet na kolejny dokument (petition for naturalization), jaki składało się w procedurze 

ubiegania się o obywatelstwo. Być może Stanisław sam zrezygnował z dalszej procedury lub 

wystąpiły trudności spowodowane tym, że złożenie oświadczenia nie do końca pokrywało się z 

faktami.  

Stanisław podał, że przybył do Stanów Zjednoczonych dnia 1 czerwca 1901 r. i granicę 

przekroczył w Nowym Jorku. Mimo starannych poszukiwań nie odnalazłem żadnego śladu jego 

przybycia do USA w 1901 r. Podana w deklaracji woli data przybycia do USA  

1 czerwca 1901 r. mogła zaważyć na dalszym rozpatrywaniu wniosku.  

Władze emigracyjne Stanów Zjednoczonych były i są wyczulone na składanie oświadczeń 

zgodnych z prawdą. Dalsza część procedury przyznania obywatelstwa amerykańskiego polegała 

między innymi na uzyskaniu certyfikatu legalnego przybycia na teren Stanów Zjednoczonych. 

Pracownicy urzędu imigracyjnego sprawdzali listy pasażerskie i na tej podstawie wydawali 

zaświadczenia. Stanisław Dawidowski przybył do USA w 1903 r. (co potwierdzone zostało 

zapisem na liście pasażerskiej z 1926 r.), a nie w 1901 r. i w związku z tą rozbieżnością dat mógł 

powstać problem. Jednak są to tylko moje przypuszczenia. 
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Dalsze losy Stanisława pozostają do wyjaśnienia. Z informacji, jaką uzyskałem od p. 

Moniki Smakowskiej wynika, że Stanisław i Stanisława Dawidowscy zmarli w Polsce  

i pochowani zostali na cmentarzu w Stawiskach. Ja natomiast odnalazłem akt zgonu Stanisława 

Dawidowskiego zamieszkałego w Filadelfii, Pennsylvania pod adresem 529 Vine Street, który 

zmarł 4 czerwca 1930 r. w wieku 50 lat (rok urodzenia 1880 pokrywa się z rokiem urodzenia 

dziadka pani Bożeny). Zgon Stanisława Dawidowskiego zgłosił ks. John  

A. MacDonald.  

Być może znaleziony przeze mnie akt zgonu dotyczy zupełnie innej osoby.  

Jak wspomniałem wcześniej podczas poszukiwania śladów dziadków pani Bożeny odnajdywałem 

dokumenty wielu osób noszących to samo imię i nazwisko, których data urodzenia była zbliżona.  

 
Foto 45. Akt zgonu Stanisława Dawidowskiego 

 

 

 

 

Ślub Marianny Dawidowskiej, córki Stanisława i Stanisławy Dawidowskich 
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Rok 1930 

20 stycznia 1930 r. o godzinie czwartej po południu w obecności świadków Józefa 

Chrzanowskiego, zakrystiana lat 34 i Wacława Dymowskiego, rolnika, lat 28 obydwóch 

mieszkańców Stawisk, zostało zawarte religijne małżeństwo pomiędzy Aleksandrem 

Ramotowskim, kawalerem, pracownikiem biurowym urzędu gminnego w Stawiskach, 

urodzonym w Stawiskach Kuczynach parafii stawiskowskiej, dnia dwudziestego grudnia tysiąc 

dziewięćset piątego roku i tamże zapisanym do ksiąg metrykalnych pod numerem aktu sto 

trzydziestym trzecim, zamieszkałym w Stawiskach, synem Adama i Rozalii z Mioduszewskich, 

małżonków Ramotowskich i Marianną Dawidowską, panną, urodzoną w Stawiskach dnia 

dwudziestego piątego maja tysiąc dziewięćset trzynastego roku, gdzie zapisana została do ksiąg 

metrykalnych pod numerem aktu pięćdziesiątym czwartym, tamże w Stawiskach przy rodzicach 

zamieszkałą, córką Stanisława i Stanisławy z Dymowskich, małżonków Dawidowskich, rolników.  

Zawarcie małżeństwa poprzedziły trzy przedślubne zapowiedzi ogłoszone w dni 

niedzielne: dwudziestego dziewiątego grudnia, tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego roku, 

piątego i dwudziestego stycznia roku bieżącego w kościele parafialnym w Stawiskach ogłoszone. 

Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Zezwolenie ojca panny 

młodej na zawarcie niniejszego związku małżeńskiego złożone zostało ustnie w trakcie religijnego 

obrzędu dopełnionego przez księdza Bolesława Kostro, proboszcza parafii stawiskowskiej. 

Sporządzony akt nowo zaślubionym i świadkom przeczytano, po czym przez księdza podpisany 

został.  

 
Foto 46. Akt małżeństwa nr 2/ 1930, Marianny Dawidowskiej z Aleksandrem Ramotowskim 
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Foto 47. Okładka księgi Akta zaślubionych parafii rzymsko katolickiej w Stawiskach 1925- 1931. Numer 

zespołu 716, sygnatura 4. Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży 

Po przeczytaniu treści aktu małżeństwa Marianny Dawidowskiej wyjaśniły się moje 

wątpliwości odnośnie amerykańskiego aktu zgonu Stanisława Dawidowskiego z czerwca 1930 r. 

Dotyczył on zupełnie innej osoby o tym samym imieniu i nazwisku. Ojciec Marianny był obecny 

na ślubie i udzielał zgody na zawarcie małżeństwa przez jego 17-letnią córkę z 25-letnim 

narzeczonym. Kiedy wrócił do Polski po swoim czwartym wyjeździe w 1926 r., dokładnie nie 

wiadomo, ale stało się to najpóźniej w 1929 r. 

 

Ślub Anny Magdaleny Dawidowskiej, córki Stanisława i Stanisławy Dawidowskich 

Rok 1935 

W 1935 r. w kościele parafialnym w Stawiskach, 20-letnia córka Stanisława i Stanisławy 

Dawidowskich urodzona 20 lipca 1915 r. w Warrior Run, Pennsylvania, USA, zawarła związek 

małżeński z Franciszkiem Sadowskim synem Antoniego i Kamili Świderskiej, małżonków 

Sadowskich urodzonym w 1910 r. w Stawiskach. (Akt urodzenia nr 120/1910 parafia Stawiski). 

Akt małżeństwa Anny Magdaleny Dawidowskiej i Franciszka Sadowskiego nr 30/1935 

został zindeksowany i opublikowany na portalu Genetyka. Genealodzy pl. 
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Foto 48. Indeksacja aktu małżeństwa Anny Magdaleny Dawidowskiej 

Anna Magdalena Sadowska z domu Dawidowska wyjechała na stałe do Stanów 

Zjednoczonych. Być może pani Bożena udzieli odpowiedzi na pytanie, kiedy to nastąpiło. Fakt 

wyjazdu Anny Magdaleny potwierdzają zindeksowane dane pochodzące z jej dokumentu 

ubezpieczenia społecznego Social Security no. 062760022.  

 
Foto 49. Zindeksowane dane Anny Magdaleny Sadowskiej z domu Dawidowska pochodzące  

z dokumentów ubezpieczenia społecznego 

Zamieszczony poniżej rekord zawiera: 

-  datę urodzenia Anny Magdaleny Sadowskiej z domu Dawidowskiej, 20 lipca 1915 r.,  
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- adres ostatniego miejsca zamieszkania: 11757, Lindenhurst, Suffolk, New York 

- datę zgonu: 30 stycznia 2007 r. 

 
Foto 50. Dane Anny Magdaleny Sadowskiej pochodzące z indeksu zgonów z lat 1935-2014 

Miejsca pochówku Anny Magdaleny Sadowskiej dotychczas nie ustaliłem. 

Szukając grobu Zofii – córki Stanisława i Stanisławy Dawidowskich przypadkowo 

natrafiłem na grób Antoniego Dawidowskiego zlokalizowany na cmentarzu Holy Family  

w Sugar Notch. Okazało się, że Antoni był rodzonym bratem Stanisława. Fakt ten potwierdzają 

dane zawarte w akcie zgonu dotyczące rodziców Antoniego. Ojciec: Michał Dawidowski, matka: 

Konstancja Skowrońska. 

 
Foto 51. Akt zgonu Antoniego Dawidowskiego, brata Stanisława 
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Antoni Dawidowski zmarł 6 kwietnia 1940 r. w miejscowości Hanover (miasto  

w hrabstwie York w stanie Pensylwania, 19 mil (31 km) na południowy zachód od Yorku i 54 mil 

(87 km) na północny zachód od Baltimore w stanie Maryland).     

Dnia 9 kwietnia zamieszczono nekrolog w gazecie The Wilkes-Barre Record.  

 
Foto 52. Informacja w prasie o uroczystości pogrzebowej Antoniego Dawidowskiego 

Antoni pochowany został na Holy Family Cemetery w miejscowości Sugar Notch, Luzerne 

County, Pennsylvania, United States of America. 

 
Foto 53. Lokalizacja grobu Antoniego Dawidowskiego. 

Żona Antoniego Dawidowskiego, podobnie jak żona jego brata, miała na imię Stanisława, 

(nazwisko rodowe Skoczyńska). Zmarła w 1948 r. przeżywszy 53 lata. Pochowana została na 

Holy Family Cemetery w miejscowości Sugar Notch, Luzerne County, Pennsylvania, United 

States of America. 
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Foto 54. Lokalizacja miejsca pochówku Stanisławy Dawidowskiej 

Podczas poszukiwania informacji o losach Stanisława i Stanisławy Dawidowskich 

zgromadziłem informacje i dokumenty emigracyjne dotyczące innych osób, być może 

spokrewnionych zarówno z rodziną Dawidowskich jak i Dymowskich, np.: Dymowski Jan (żona 

Franciszka) – Stawiski, Dymowska Stanislawa – ?, Dawidowski Antoni – Jurzec, Dawidowski 

Walenty – Kozioł, Dawidowski Władysław – ?, Dawidowski Franciszek -Stawiski, Dawidowski 

Michał i Olga (rodzeństwo) – Stawiski, Dawidowski Stanisław -Piecki, Maria i Stanisław 

Olszewscy – Kleczkowo, Dawidowscy Stanisław, Adam, Anna – Grajewo, Dawidowski Józef -

Augustów i inni. 

Wymagają one jednak szczegółowej analizy i odrębnego opracowania.  

  


