
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Michigan 

Hrabstwo Wayne 

 

Ja, Frank Dobrowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu  

Dla mnie, mojej żony Agnes Dobrowskiej, mojego 9-letniego syna Edwarda Dobrowskiego i 

3-letniego syna Tadeusza Dobrowskiego 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży w Polsce 4 września 1886 roku; 

Że mój ojciec, Paul Dobrowski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie w Łomży w Polsce 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Bremy 5 marca 1906 roku; że 

przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 14 lat, od 1906 do 1920 r. w Detroit, 

Michigan;  

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Nowego Jorku 

w Schenectady stanu Nowy Jork 24 lutego 1914 roku, co poświadczone jest załączonym 

świadectwem naturalizacji; że jestem osobą na którą wydane zostało to świadectwo; 

FRANK DOBROWSKI 

(DĄBROWSKI) 



Że przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi od czasu uzyskania obywatelstwa w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

brak 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Detroit w Stanie Michigan, gdzie pracuję jako 

operator maszyn. 

Mój ostatni paszport wydany został brak  

Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu 1 

roku w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; 

Że paszport niezbędny mi jest by wyjechać do niżej określonych krajów w następującym celu: 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska Pomoc rodzicom w podeszłym wieku i 

zajęcie się sprawami majątkowymi 

Francja  Po drodze 

Dania, Danzig (Gdańsk), Wyspy Brytyjskie Po drodze 

  

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie najbliższego 

dostępnego statku w maju 1920 roku. 

 

Przysięga wierności 

Uroczyście przysięgam, że będę popierać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed 

wszelkimi wrogami, zagranicznymi i krajowymi; że dochowam wierności i przywiązania do 

niej; i że biorę ten obowiązek na siebie dobrowolnie, bez żadnych psychicznych nacisków lub 

celu uchylenia się: Tak mi dopomóż Bóg. 

 

Frank Dobrowski 

Przysięga złożona przede mną 

11 marca 1920 r. 

(własnoręczny podpis) 

Sekretarz Sądu Federalnego w Detroit, Michigan 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 33 lata Usta: średnie  

Wzrost: 5 stóp, 10 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: blond 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: normalny Twarz: owalna 

Znaki szczególne brak 

 

IDENTYFIKACJA 

11 marca 1920 r. 

Ja, ks. Francis Gzella, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam w Detroit, Michigan; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Franka Dobrowskiego od ?? lat i wiem, że jest osobą, której dotyczy 

opisywane świadectwo naturalizacji; i że informacje zawarte w jego oświadczeniu, wedle 

mojej wiedzy i przekonania, są zgodne z prawdą. 

 Ks. Francis Gzella 

Duchowny 

Adres świadka: 1256 Dubois Street 

Detroit, Michigan 

 

 

Przysięga złożona przede mną  

11 marca 1920 r. 

(własnoręczny podpis) 

Sekretarz Sądu Federalnego w Detroit, Michigan 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Frank Dobrowski 

401 Lyman Place 

Detroit, Michigan 



401 Lyman Place 

Detroit, Michigan 

22 marca 1920 r. 

 

[pieczątka: Wydział Kontroli Paszportowej 

Otrzymano 25 marca 1920 r.] 

 

Departament Stanu 

Waszyngton, D.C 

 

Szanowni Państwo, 

Piszę w odpowiedzi na pismo(?) nr 3-20-10981 dotyczące mojego wyjazdu do Polski. Jestem 

zmuszony wrócić do Europy, ponieważ moi rodzice są w podeszłym wieku i potrzebują 

opieki. Rodzice mojej żony też są już starsi i trzeba się zająć młodszymi braćmi i siostrami. 

Mam nadzieję na szybką odpowiedź. 

 

Z poważaniem 

Frank Dobrowski 

 

 


