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Z kurpiowskiej chaty w wielki świat. Emigracyjna historia  

Franciszki Mazewskiej1 (cz. 1) 

 

W kwietniu 1911 r.  z tej małej kurpiowskiej wioseczki, położonej w gminie Lelis w 

powiecie ostrołęckim, wyruszyła w podróż za ocean drobna, niewysoka dziewczyna o 

ciemnoblond włosach i szaroniebieskich oczach. Była to 18-letnia Franciszka Mazewska, córka 

Józefa Mazewskiego i Rozalii z Kaczyńskich, urodzona 8 maja 1893 r. w Przewrotnej Górze, 

stanowiącej częścią wsi Durlasy położonej w województwie mazowieckim, w powiecie 

ostrołęckim.  

1 kwietnia 1911 r. w niemieckim porcie w Bremen została zaokrętowana na statku 

parowym S.S. Bremen płynącym do Nowego Jorku. Na trzynastym arkuszu listy pasażerskiej 

wpisana została pod numerem 14.  W rubryce zawód zanotowano: pokojówka; potrafi czytać i 

pisać. Miała przy sobie gotówkę w wysokości 25 dolarów i udawała się do szwagra Stanisława 

Pędzicha zamieszkałego w Jersey City w stanie New Jersey.  

Z tej samej wioski razem z Franciszką, w podróż wyruszyła 24-letnia Marianna Szymańska 

z 3-letnim synem Antonim. Udawała się również do Jersey City do męża, który mieszkał pod tym 

samym adresem co szwagier Franciszki.  

Oprócz nich na statku znaleźli się także inni pasażerowie z regionu łomżyńskiego, między 

innymi: 21-letni Piotr Charubin ze wsi Łączki, gmin Łyse w pow. ostrołęckim, 19-letni Konstanty 

Śliwka i Jan Peklik ze wsi Zabiele, 28-letnia Balbina Wiśniewska z Ostrowi Mazowieckiej, 19-

letni Władysław Marczak, 26-letni Ludwik Zysk i inni młodzi ludzie  

z Kurpiowszczyzny, którzy za oceanem postanowili szukać miejsca do lepszego życia. 

Do Nowego Jorku Franciszka Mazewska przybyła 12 kwietnia 1911 r. Razem z innymi 

pasażerami podróżującymi trzecią klasą. Trafiła do stacji emigracyjnej na Ellis Island, gdzie  

w trakcie odprawy paszportowo celnej została zatrzymana do czasu jej odbioru przez kogoś z 

rodziny. Obowiązywała bowiem procedura, by samotnie podróżującym młodym dziewczętom i 

                                                           
1 Niniejszy tekst to wstęp do opracowania przygotowywanego do kolejnego tomu cyklu „Rody i rodziny Mazowsza 

i Podlasia”, który ukaże się na początku 2023 rok. 



kobietom z dziećmi zapewnić bezpieczeństwo. Na stałym lądzie wokół emigrantów kręciło się 

zawsze wielu oszustów czy handlarzy żywym towarem. 

Dwa lata później 19 stycznia 1913 r. w Jersey City Franciszka poślubiła Szczepana 

Gontarza. Po roku małżeństwa 16 marca 1914 r. urodziła się im córka Ewa. Drugim dzieckiem był 

syn Stanisław, urodzony 17 maja 1916 r. Kolejne trzecie dziecko w rodzinie Franciszki  

i Szczepana to córka Władysława, która urodziła się 18 listopada 1918 r. 26 sierpnia 1920 r. na 

świat przyszło kolejne, czwarte dziecko – Leokadia. 

Kiedy Leokadia miała około 2 lat, Franciszka udała się do salonu fotograficznego, gdzie 

wykonała pamiątkowe zdjęcie z dziećmi. Gdy w listopadzie 2022 r., (100 lat od chwili jego 

wykonania) odnalazłem to zdjęcie, postanowiłem dowiedzieć się, kim jest ta kobieta i jakie były 

dalsze losy czworga jej dzieci.  

Z fotografii patrzyła na mnie młoda, około 30-letnia kobieta o trochę smutnym, 

zamyślonym wyrazie twarzy, ale właściwie szczęśliwa, bo otoczona czwórką zadbanych, ładnie 

ubranych dzieci o mądrych oczach, z zaciekawieniem wpatrujących się w obiektyw aparatu. 

Poczułem ogromną sympatię do tej kobiety, bo z wyrazu twarzy jej dzieci widać było, że otacza 

je miłością i ciepłem, dzięki czemu czują się bezpieczne. 

 

Na zdjęciu od lewej: Stanisław ur. 17.05.1916 r., Władysława ur. 18.11.1918 r., ok. 29-letnia Franciszka 

Mazewska (po mężu Gontarz). Na kolanach matki siedzi najmłodsza Leokadia ur. 26.08. 1920 r. Obok stoi 

najstarsza córka Ewa ur. 16.03.1914 r.) 

   



W 1922 r., kiedy najmłodsza córka Leokadia miała około 2 lat, Franciszka postanowiła 

pojechać do Polski, by odwiedzić matkę Rozalię. Podczas pobyt w rodzinnej wiosce wykonano 

kolejne pamiątkowe zdjęcie. 

 

Fotografia wykonana w 1922 r. podczas pobytu Franciszki Mazewskiej (Gontarz) w rodzinnej wsi. 

 

Przyjazd Franciszki Mazewskiej do Polski, z czwórką dzieci urodzonych w Ameryce musiał 

wywołać w jej rodzinnej wiosce niemałą sensację. Wieś, a raczej wioseczka Przewrotna Góra  

w 1921 r.  liczyła zaledwie 9 budynków mieszkalnych, które zamieszkiwały 73 osoby. 

Miejscowość należała do parafii rzymskokatolickiej w Ostrołęce. Podlegała pod Sąd Grodzki w 

Ostrołęce i Okręgowy w Łomży. Najbliższy urząd pocztowy mieścił się w Ostrołęce. Tam też lub 

w trochę odleglejszej Łomży wykonana została pamiątkowa fotografia, do której wszyscy się 

starannie przygotowali. Założono odświętne ubrania. Dziewczynki ubrano w regionalne stroje 

kurpiowskie, co sprawiło im niewątpliwą radość, gdyż zapewne po raz pierwszy mogły założyć 

tak misternie zdobione sukieneczki i zawiesić na szyi sznury korali.  

Najmłodsza córka Franciszki, Leokadia podobnie jak podczas poprzedniej wizyty u 

fotografa, z zaciekawieniem wpatrywała się w obiektyw, a niczym nie speszona czteroletnia 

Władzia swobodnie oparła się łokciem na kolanie matki. Choć było to dla nich zupełnie inne, 

nowe, nieznane miejsce widać, że dzieci czuły się bezpiecznie i zachowywały się naturalnie. W 

otoczeniu wnuczek i córki siadła szczęśliwa Rozalia, która mogła wreszcie cieszyć się ich 

obecnością.  



Niezidentyfikowany mężczyzna, przy którym stoi sześcioletni Staś Gontarz, to 

prawdopodobnie brat Franciszki.  

Pobyt Franciszki z dziećmi w Polsce powoli dobiegał końca i w listopadzie 1922 r. rodzina 

powróciła do Ameryki2. 

                                                           
2 W dalszym ciągu opracowania autor opowiada historię amerykańskich losów przywołanej rodziny Gontarzów. 


