
1 
 

Opracował: Tadeusz Trepanowski 

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 

 

 
 

BIOGRAM ŁOMŻYŃSKIEGO EMIGRANTA 
 

 

ANTONI SZRAJER //SZREJER //SCHREIER// (różna 

pisownia nazwiska występująca w dokumentach). 

Urodzony 22 grudnia 1894 r. we wsi Kraska koło Łomży, syn Andrzeja i Emilii 

Bzury. 

 Dotychczas ustalone rodzeństwo: Marianna Szrejer (mąż Franciszek Jurkiewicz, syn Apolinarego  

i Marianny Raś – akt ślubu nr 57/1907).  

Akt urodzenia Antoniego Szrajera 

 

Rysunek 1. Akt urodzenia Antoniego Szrajera nr 378/1894 uzyskany przez Tadeusza Trepanowskiego, 

wrzesień 2020 r. 

Nr 378. Kraska. 

Działo się w mieście Łomży czternastego/dwudziestego szóstego grudnia tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiątego czwartego roku o pierwszej po południu. Stawił się Andrzej Szrajer gospodarz, 

trzydzieści lat mający w Krasce zamieszkały, w obecności Antoniego Polińskiego dwadzieścia pięć 

lat i Jana Kenigmana trzydzieści lat mającego obaj w Krasce zamieszkali i okazał nam dziecko płci 

męskiej oświadczając, że urodziło się ono urodziło się w Krasce dziesiątego/dwudziestego drugiego 

grudnia bieżącego roku o godzinie szóstej rano, z prawowitej jego żony Emilii z Bzurów 
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dwadzieścia siedem lat mającej. Dziecięciu temu przy Świętym chrzcie świętym udzielonym w dniu 

dzisiejszym przez księdza Gutanowicza dano imię Antoni, a chrzestnymi jego byli Antoni Poliński  

i Feliksa Bzura. Akt ten po przeczytaniu przez Nas podpisany został, stawający i świadkowie 

niepiśmienni. 

Ks. Gutanowicz? 

 

Emigracja do USA, rok 1913 

W 1913 r. Antoni Szrajer wyemigrował do Ameryki. 19 lipca zaokrętował się na statku S.S. 

„Patricia” płynącym z Hamburga do Nowego Jorku1.  

Na liście pasażerskiej wpisany został pod numerem 13 jako Schreier Anton lat 19.  

Rysopis: wzrost 5’4’’ (162 cm), cera jasna, włosy ciemne, oczy szare. Udawał się do wujka Feliksa 

Bzury zamieszkałego pod adresem 307 Heald Str. Wilmington stan Delaware, USA.  

W kolumnie listy, gdzie wpisywano imię i nazwisko oraz pełny adres najbliższego 

krewnego lub przyjaciela w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, czytamy:  

Ojciec: Andrzej Szrejer, zamieszkały: Kraska, Russia. 

Przy imieniu naniesiono adnotację nephew (siostrzeniec), ponieważ Antoni podróżował  

w towarzystwie wujka (brata matki) 31-letniego Bolesława Bzury wpisanego na liście pod 

numerem 12 jako Bolcslav Bsura, żonaty, robotnik rolny, wzrostu 5’9’’, cera jasna, włosy bląd, 

oczy niebieskie, potrafiący pisać i czytać, narodowości polskiej, kraj: Rosja – (zabór rosyjski), 

ostatnie miejsce zamieszkania: Kraska, Russia. Udawał się do brata Feliksa Bzury zamieszkałego 

pod adresem 307 Heald Str. Wilmington stan Delaware, USA.  

 Najbliższy krewny w kraju, z którego przybył cudzoziemiec: żona – Władysława Bzura, 

zamieszkała: Kraska, Russia. 

 

Rysunek 2. Wycinek listy pasażerskiej statku S.S. Patricia zawierający nazwiska: Bsura Boleslaw, poz. 12  

i Schreier Anton, poz. 13. 

                                                           
1 Źródło: Wyciąg z listy pasażerskiej nr 21. S.S. „Patricia”, płynącego dnia 19 lipca 1913 r. z Hamburga. 

Zbiór: New York Passenger Arrival (Ellis Island), 1892-1924; Roll 2142, vol 4855 – 4857 
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 Rysunek 3. Pierwsza strona listy pasażerskiej nr 21 statku SS. „Patricia” 

 

Rysunek 4. Druga strona listy pasażerskiej nr 21 statku SS. „Patricia” 
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Rysunek 5. Zindeksowane dane Antoniego Szrajera z listy pasażerskiej statku" Patricia" 2 

                                                           
2 Źródło: https://search.ancestry.com/cgi-

bin/sse.dll?indiv=1&dbid=7488&h=4014127359&tid=&pid=&queryId=862e5d47ecc31474df89a19f2a959a53&usePU

B=true&_phsrc=BJj1274&_phstart=successSource&_gl=1*1d9lv2g*_ga*MzQ0NjIzMTI5LjE2Mjg2MTY4MTY.*_ga

_4QT8FMEX30*MTY1NjY1NjQ3MC4xMTguMS4xNjU2NjYwNTc4LjYw 
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S.S. „Patricia” 

 

Pasażerowie III kl. z załogą statku „Patricia”. Trzeci od prawej, środkowy rząd, Simon Gerwien 

pradziadek Donalda Heinricha Schmidta, który udostępnił to zdjęcie3.  

 

                                                           
3 Źródło: http://www.navsource.org/archives/12/179978.htm 
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30 lipca 1913 r., po 11 dniach podróży morskiej Antoni Szrajer przypłynął do Nowego 

Jorku. W trakcie odprawy pasażerów na Ellis Island został zatrzymany przez inspektorów w celu 

poddania szczegółowym badaniom medycznym.   

 

Rysunek 6. Rejestr zatrzymanych cudzoziemców przybyłych do Nowego Jorku na statku SS „Patricia”4 

 

Rysunek 7. Wycinek listy zatrzymanych. Poz. 113 Schreier (Szrajer) Antoni 

Antoni Szrajer na Ellis Island spędził 9 dni. Został wypuszczony 9 sierpnia 1913 r. o godzinie  

11 rano. W arkuszu zatrzymanych odnotowano, że podczas pobytu na Ellis Island otrzymał  

8 śniadań, 7 obiadów i 8 kolacji. 

 

                                                           
4 Źródło: https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/7488/images/NYT715_2142-

0625?treeid=&personid=&hintid=&queryId=f8c1ce9881d0a94722687650e90b030c&usePUB=true&_phsrc=BJj1276

&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_gl=1*108j7ro*_ga*MzQ0NjIzMTI5LjE2Mjg2MTY4MTY.*_ga_4QT8F

MEX30*MTY1NjY1NjQ3MC4xMTguMS4xNjU2NjYyMzI4LjIz&_ga=2.125062601.270791814.1656394668-

344623129.1628616816&pId=4014127359 
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Antoni Szrajer w Błękitnej Armii gen. Hallera 

Polacy, którzy osiedlali się na terenie Ameryki Północnej pod koniec XIX w. i na początku XX w. 

przybywali tu w poszukiwaniu spokoju, pracy i stabilizacji życia. Nie przestawali jednak myśleć  

o zostawionych 7 tysięcy kilometrów za sobą ziemiach ojczystych i marzyli o wolnej i niepodległej 

Polsce.  

W 1917 r. na mocy dekretu z dnia 4 czerwca ogłoszonego przez prezydenta Raymonda 

Poincarégo zaistniały warunki do formowanie pod francuskim dowództwem polskiej armii we 

Francji. Kiedy dnia 6 października 1917 r. po długich zabiegach ze strony przywódców 

polonijnych, władze amerykańskie, które nie zgadzały się wcześniej, aby na terenie Stanów 

Zjednoczonych działały oddziały armii polskiej – wydały wreszcie zezwolenie na przeprowadzenie 

w USA rekrutacji do Armii Polskiej we Francji, Antoni Szrajer zaciągnął się w jej szeregi. Armia 

składała się głównie z ochotników, którzy zanim zostali przewiezieni do Francji, musieli przejść 

przeszkolenie wojskowe w obozie szkoleniowym Kościuszko w mieście Niagara-on-the-Lake 

położonym w Kanadzie w prowincji Ontario, w regionie Niagara.  

Nie wiadomo, z jakim transportem żołnierzy Antoni Szrajer przybył do Francji. Znana jest 

natomiast formacja, w jakiej służył. Był to 5 Pułku Piechoty 2 Dywizji Armii gen. Hallera. 

Ze względów politycznych armia gen. Hallera przybyła do Polski dopiero w okresie od 

kwietnia do czerwcu 1919 r. i została poddana reorganizacji. Ostatecznie 1 września 1919 r. armia 

gen. Hallera została połączona z krajową5. 

 

Rysunek 8. Transport oddziałów armii gen. Józefa Hallera z Francji do Polski - czołg Renault FT-17 Fot. 

NAC 6 

                                                           
5 Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl/historia/walka/008.php 
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Po zdemobilizowaniu armii gen. Hallera Antoni Szrajer podobnie jak tysiące innych weteranów 

wrócił do Stanów Zjednoczonych. 

Pierwszym statkiem, jaki przypłynął 19 marca 1920 r., do gdańskiego portu po 

powracających do USA żołnierzy, był transportowiec USAT ANTIGONE (ex USS ANTIGONE, 

ex niemiecki s/s NECKAR), na którego pokład 28 marca zaokrętowano 1168 starannie 

odwszonych weteranów. Już następnego dnia ANTIGONE wyszedł w morze, niemal mijając się  

z przybywającym do Gdańska kolejnym amerykańskim transportowcem – USAT “Pocahontas”.  

Na pokład jednostki do 2 kwietnia weszło 1705 hallerczyków. Obserwatorzy  

z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża raportowali potem, że Polska swoich obrońców 

przekazywała Stanom Zjednoczonym w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym, 

wychudzonych, wygłodniałych, zawszonych, bez pieniędzy i bez bielizny. Nim statek dotarł do 

Antwerpii, wśród hallerczyków zanotowano już pierwsze przypadki tyfusu7. 

Statek „Pocahontas” w następnym rejsie, którym płynął Antoni Szrajer, zabrał do 

U.S.A.1337 ludzi. Port w Gdańsku opuścił 28 maja 1920 r., a do portu w Hoboken w New Jersey, 

przybył 16 czerwca 1920 r.  

Po raz ostatni statek wypłynął z Gdańska 15 sierpnia, mając na pokładzie 1262 weteranów i 

członków ich rodzin. Łącznie w trzech rejsach przewiózł 4304 hallerczyków i osób 

towarzyszących. 

  

Rysunek 9. Zindeksowane z listy transportowej dane Antoniego Szrajera.8 

  

                                                                                                                                                                                                
6 Źródło: http://polska-zbrojna.pl/Mobile/ArticleShow/28065 
7 Źródło: https://www.graptolite.net/usa/Pocahontas.html 
8 Źródło: Archiwum Narodowe w College Park; Park College, Maryland; Tytuł grupy akt: Akta Urzędu Kwatermistrza 

Generalnego, 1774-1985; Numer grupy rekordów: 92; US Army Transport Service Arriving and Departing Passenger 

Lists, 1910-1939 [baza danych on-line]. 
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Rysunek 10. Lista transportowa powracających żołnierzy. W poz. nr 76 wpisany Antoni Szrajer9. 

                                                           
9 Źródło: https://search.ancestry.com/cgi-

bin/sse.dll?indiv=1&dbid=61174&h=6833286&tid=&pid=&queryId=8a13d80a3232d23d49311d66715ad695&usePU

B=true&_phsrc=BJj1285&_phstart=successSource&_gl=1*1feyq2n*_ga*MzQ0NjIzMTI5LjE2Mjg2MTY4MTY.*_ga

_4QT8FMEX30*MTY1NjY2ODk3MC4xMTkuMS4xNjU2NjY5MjY4LjM2 
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Rysunek 11. Amerykański transportowiec wojska USAT Pocahontas trzykrotnie transportował hallerczyków 

do Nowego Jorku. Jednostka zbudowana w Szczecinie dla Nordeutscher Lloyd jako statek pasażerski s/s 

PRINZESS IRENE, przeznaczony na trasy dalekowschodnie.  

Stocznia: AG Stettiner Vulcan (nr bud. 245). Wodowanie: 19.6.1900 r.. Pojemność: 10881 BRT. Nośność: 

10600 DWT. Prędkość: do 16 w. Długość: 166,1 m. Szerokość: 18,34 m. Zanurzenie: do 10,4 m. 240 miejsc 

pasażerskich w I klasie, 162 w II klasie i 1954 w III klasie.10 

 

Powrót z USA do Polski 

Po powrocie z wojny Antoni Szrajer przebywał w USA prawdopodobnie około roku, po czym 

postanowił wrócić do Polski. Dokładna data jego powrotu nie jest znana, lecz musiało to nastąpić 

przed sierpniem 1921 r., ponieważ 23 sierpnia tegoż roku w kościele parafialnym w Małym Płocku 

pow. Kolno – Antoni zawarł związek małżeński z Zofią Chludzińską urodzoną we Włodkach. 

 

Akt małżeństwa Nr 49 

Włodki i Fara Łomża 

Działo się w kościelnej wsi Małym Płocku dnia 23 sierpnia 1921 roku o godzinie szóstej 

wieczorem. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków: Antoniego Śmiarowskiego lat 

dwadzieścia cztery, gospodarza rolnego z Włodków i Adama Sulkowskiego lat trzydzieści trzy, 

                                                           
10 https://www.graptolite.net/usa/Pocahontas.html 
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gospodarza rolnego z miasta Łomży, w dniu 

dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo 

między Antonim Szrajerem, kawalerem, 

gospodarzem rolnym lat 27 mającym, synem 

Andrzeja i Emilii z Bzurów, małżonków 

Szrajerów, urodzonym w Krasce, parafii 

łomżyńskiej, zamieszkałym w Starej Łomży 

parafii łomżyńskiej, a Zofią Chludzińską, panną 

lat dwadzieścia jeden mającą, córką niegdyś 

Józefa i żyjącej Marianny z Mściwujewskich 

małżonków Chludzińskich, urodzoną  

i zamieszkałą we Włodkach. Małżeństwo  

to poprzedziły trzy przedślubne zapowiedzi 

ogłoszone w miejscowym i łomżyńskim 

parafialnych kościołach w dniach a mianowicie: 

siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym 

sierpnia roku bieżącego. Nowo zaślubieni 

oświadczają, iż umowę przedślubną pomiędzy 

sobą zawarli u notariusza Władysława 

Nerowskiego w Łomży dnia drugiego sierpnia roku bieżącego z numerem 2122. Religijny obrzęd 

małżeństwa błogosławił ks. Michał Gawiali, proboszcz Mało – Płocki. Akt ten nowo zaślubionym i 

świadkom przeczytany przez nas, nowo zaślubionych i pierwszego świadka podpisany. Drugi 

świadek niepiśmienny. 

Utrzymujący akta stanu cywilnego ks. M. Gawiali. 

 

Rysunek 13. Podpisy młodych i świadka, złożone pod aktem ślubu. 

Pobyt Antoniego Szrajera w Armii gen. Hallera potwierdza zapis w rejestrze członków 

Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej we Francji Placówka w Łomży i odnotowane opłaty 

składek. 

Rysunek 12. Fotokopia aktu małżeństwa Antoniego 

Szrajera i Zofii Chludzińskiej. 
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Rysunek 14. Okładka księgi rejestru11 

 

Rysunek 15. Strzałką zaznaczona rubryka z wpisami dotyczącymi Antoniego Szrajera syna Andrzeja. 

Zamieszkałego we wsi Włodki, gmina Rogienice. 

                                                           
11 Źródło: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży. Zbiór  pozyskany przez Kamil aLeszczyńskiego. 
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Antoni Szrajer żył 77 lat. Zmarł 21 listopada 1971 roku. Spoczywa na cmentarzu komunalnym  

w Małym Płocku, powiat Kolno, województwo podlaskie, Polska. 

 

Rysunek 16. Widok cmentarza w Małym Płocku. Foto: Tadeusz Trepanowski, 23.08.2021 r. 

 

Rysunek 17. Grób Antoniego Szrajera na cmentarzu parafialnym w Małym Płocku. 

 Foto: Tadeusz Trepanowski 23.08.2021 r. 

  

 

 


