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Wszystko zaczęło się w roku 1959 kiedy to moi dziadkowie ze strony mamy wrócili z 
Polski, gdzie odwiedzali rodzinę. To wtedy właśnie zainteresowałam się historią rodziny 
i tym skąd i dlaczego przybyli. Niemniej zbieraniem dokumentów rodzinnych zajęłam się 
ok. 25 lat temu. Razem z członkami Polskiego Towarzystwa Genealogicznego stanu 
Connecticut pojechałam do archiwów w Waszyngtonie. Tam udało mi się odnaleźć część 
dokumentów wjazdowych dziadków. Potem, gdy rozwinął się Internet łatwiej juŜ było 
znaleźć resztę. Wszyscy moi 4 dziadkowie mają korzenie w Polsce. Wszyscy się w 
Polsce urodzili, ale Ŝadne nie wzięło tam ślubu. Wszyscy poznali swoich przyszłych 
współmałŜonków w Ameryce i tutaj brali ślub. 
 
Moi dziadkowie ze strony mamy: 
 
Adam Pietrowski  i Stefania Dzieniszewska  
 
Adam Pietrowski  ur. W miejscowości Tołwin 18 styczeń 1894. Jego rodzice to Piotr 
Pietrowski i Aleksandra Kosińska. Miał jedną siostrę Antoninę ur. 12 grudzień 1891. 
Piotr i Antonina byli ochrzczeni w Siemiatyczach. Nazwisko Pietrowski pojawia się 
wymiennie z Piotrowski.  
Ojciec Adama - Piotr Pietrowski ur.28 lipiec 1866 w Tołwinie.  
Mama Adama – Aleksandra Kosinska – ur.28 Paźdź.1890 Boćki, jej rodzice: Andrzej 
Kosiński i Józefa Niewińska. W momencie ślubu Piotr mieszkał w Tołwinie a 
Aleksandra w miejscowości Osmola.  
 
W latach 50-tych moi dziadkowie odwiedzili Polskę. W tym czasie dziadek Adam 
powiedział, Ŝe jego Rodzina mieszka gdzieś pod Krakowem. Pamiętam, Ŝe dziadek 
opowiadał jak w drodze do lub z domu jego rodziców pociąg, którym jechał się wykoleił. 
Byłam bardzo rozbawiona gdy opowiadał jak pasaŜerowie pomagali ustawić go 
spowrotem na torach.  
 
Jestem bardzo ciekawa gdzie przeprowadzili się jego rodzice i gdzie i kiedy zmarli. 
Ciekawi mnie teŜ czy siostra dziadka na pewno miała na imię Antonina gdyŜ moja ciocia 
upiera się, Ŝe miała na imię Teofila. Chciałabym teŜ dowiedzieć się czy Antonina/Teofila 
wyszła za mąŜ i czy Ŝyją jacyś jej potomkowie.  
 
Stefania Dzieniszewska – ma dwie daty urodzenia, Przez wiele lat obchodziliśmy jej 
urodziny 26 Grudnia (ur.1893) Taką datę podała w podaniu o nadanie obywatelstwa. 
Kiedy złoŜyła podanie o paszport, Ŝeby wyjechać do Polski potrzebowała jakiegoś 
dowodu urodzenia. Napisała więc do swojej siostry Ŝeby załatwiła jej akt urodzenia. I tak 
jej data urodzenia zmieniła się na 2 września 1889. Była córką Franciszka 
Dzieniszewskiego i Pauliny Ogórek. Franciszek przyjechał do Stanów krótko po śmierci 
Ŝony Pauliny, która zmarła w 1908 roku w miejscowości OŜarki-Olszanka. Zmarł w 1972 
roku w Connecticut. Moja ciocia twierdzi, Ŝe Stefania miała 4 siostry. Dokumenty moŜna 
znaleźć tylko dla dwóch: Jadwigi i Marceliny, które urodziły się w OŜarkach. Moja 
babcia Stefania najprawdopodobniej urodziła się w Warszawie. Najprawdopodobniej, 



gdyŜ w aktach dotyczących Rutek odnalazłam Stefanię Dzieniszewską, która urodziła się 
26 listopada 1893. Wydaje się dziwne i zastanawiające, Ŝe róŜnica  między tą data a datą 
podawaną pierwotnie przez babcie, to dokładnie 1 miesiąc. Ale jej rodzice to Stanisław 
Dzieniszewski i Michalina.  
 
Dziadkowie ze strony ojca:  
 
Jan Kaczmarczyk – urodzony we wsi Wydmusy, wyemigrował z Polski w 1904 roku. 
Jego rodzice to Andrea Kaczmarczyk i Rosalia Samsel. Jan zmarła w 1937.  
Ślub z Anna Dąbkowską miał miejsce w New Britain w Kościele Sacred Heart.  
Jan miał 2 braci (Franciszek i Józef), którzy teŜ wyemigrowali do USA  
 
Anna Dąbkowska – ojciec Jozef Dabkowski i Anna zd.? Informacja z aktu ślubu)  Anna 
zmarła w 1918 w czasie epidemii grypy w USA. Anna pojechała do Polski do wsi 
Wołkowe, gdzie urodziła córkę Annę w 1907 roku. W roku 1909 obydwie wróciły do 
USA. Informacje podane w akcie zgonu Anny (mamy) przez jej męŜa Jana podają, Ŝe jej 
rodzice to John Dichawchea i Mary Brslak i ze urodziła się we wsi Wołkowe.  
 
PoniewaŜ bardzo trudno jest zdobyć jakiekolwiek informacje z parafii Myszyniec moje 
informacje na temat tych dziadków są tak skromne. 


