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Jodlowa - Podkarpackie 
 
Zofia Kaczka – moja babcia – ur. 1886, wyemigrowala w 1909 do Bristol CT. Jej siostra 
Anna i dwoch braci Jan i Stanisław równieŜ przybyli do Bristol.  
 
Zofia Kaczka wyszła za maz za Wladyslawa Swietonia w 1916 roku Kosciele Sw. Jozefa 
w Bristol.  
Nazwiska pojawiające się w rodzinie babci to: KACZKA, WARZECHA, KAPŁON, 
FURMAN, KOS 
 
Ryglice (Małopolskie)  
 
Wadysaw Jozef Swieton – mój dziadek, ur. 1893, wyemigrowal do Bristol CT w 1909 
roku. Jego dwoch braci Stanisław i Leon oraz siostra Zofia tez przyjechali do USA.  
 
Jodlowa i Ryglice to miejscowości oddalone od siebie o kilka kilometrow. 
 
Kiedy pracowałam nad swoimi irlandzkimi przodkami odszukałam tez w bibliotece 
mormońskiej mikrofilmy z parafii z której pochodza moi polscy dziadkowie. Mikrofilmy 
zamówiłam w 1992 roku. Mialam ju sporo informacji na temat roznych kuzynow ale 
chciałam odkryc jak dokladnie jesteśmy wszyscy powiazani. Pierwszy mikrofilm 
obejmowal lata tylko do 1870 roku. Po informacje z lat nastepnych napisałam listy do 
księŜy z prosba o ich odszukanie. W 1997 Mormoni mieli juŜ mikrofilmy sięgające do 
roku 1902 urodzenia i 1920 sluby i zgony. Teraz mam juŜ duza baze danych z aktami z 
Jodlowej i Ryglic.  
 
W 2007 roku pojechałam z Aleksandra do Jodlowej i odnalazłam i spotkałam się z 
wieloma kuzynami, potomkami brata i siostry babci, którzy zostali w Jodlowej.  
 
Pierwszym członkiem rodziny, który wyemigrowal był członkiem rodziny Swieton, który 
w 1889/90 przybyl do Meriden CT, gdzie ja teraz mieszkam. 
 
Nazwiska pojawiające się w rodzinie dziadka to: ŚWIĘTOŃ, PAWLIK, SMOLUCHA, 
LECH, KOPACZ 
 
Przejrzałam dokumenty w kościołach w USA oraz dokumenty cywilne w urzedzie 
miasta, dotarlam do archiwum narodowego szukając petycji o nadanie obywatelstwa oraz 
list pasaŜerów, rozmawiałam z wieloma członkami rodziny, w czasie podrozy ksiądz 
Ciesla zgodzil się na sfotografowanie pozniejszych ksiag w parafii Jodlowa.  
 
Przez caly czas sprawdzam wszystkie dostępne mi dokumenty i rozpracowuje inne 
spokrewnione linie, które wyemigrowaly do USA.  
 


