
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Michigan  

Hrabstwo Wayne 

 

Ja, Wacław Wnorowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Polsce 28 grudnia 1893 roku;   

Że mój ojciec, Wincenty Wnorowski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie w Polsce 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Bremy w Niemczech dn. 12 marca 

1913 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 8 lat, od 1913 do 

1922 r. w Detroit, w stanie Michigan 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Okręgowym Hrabstwa 

Wayne w Detroit, Michigan 28 lutego 1921 roku, co poświadczone jest załączonym 

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

Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

WACŁAW 

WNOROWSKI 



brak 

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

księgowy 

Mój ostatni paszport wydany został brak  

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

sześciu miesięcy 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 

 

Francja, Wyspy Brytyjskie, 

Niemcy, Holandia 

Wizyta u rodziców 

 

Po drodze 

  

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku (brak) 

dn. 18 kwietnia 1922 r. 

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. 

 

Przysięga złożona przede mną 

1 lutego 1922 r. 
(własnoręczny podpis) 

Zastępca Sekretarza Sądu Federalnego w Detroit, Michigan 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 28 lat Usta: średnie  

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: wysokie Włosy: czarne 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: spiczasty, długi Twarz: okrągła 

Znaki szczególne brak  

 

IDENTYFIKACJA 

1 lutego 1922 r. 

Ja, Adam E. Bonczak, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam przy 4839 St Aubin Ave; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Wacława Wnorowskiego od trzech 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. 

Adam E. Bonczak 

ZAWÓD: były handlarz 

ADRES ŚWIADKA: 4839 St Aubin Ave, Detroit, Michigan 

 

Przysięga złożona przede mną 

1 lutego 1922 r. 

(własnoręczny podpis) 

Zastępca Sekretarza Sądu Federalnego w Detroit, Michigan 

 
Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

W. Wnorowski 

4033 W. Warren Ave  
Detroit, Michigan 



Tłumaczenie z języka angielskiego (list dołączony do wniosku w wersji angielskiej) 

Łomża, 27 grudnia 1921 r. 

 

Drogi Bracie, 

Otrzymałem Twój list z 11 [grudnia], więc w odpowiedzi przesyłam parę słów. 

Nauka idzie mi całkiem nieźle. Piszesz, że miałeś trudności w nauce i wierzę Ci, bo 

przechodziłem to samo, i wciąż przechodzę, ale będę kontynuował tak długo jak mogę. To 

prawda, że jest to ciężka praca, ale trzeba pracować, by się czegoś nauczyć. Pisałem Ci, że 

planuję zmienić szkołę, ale zmieniłem zdanie i jeśli rodzice mi pomogą będę kontynuował 

naukę w Gimnazjum aż do uzyskania świadectwa ósmoklasisty, a kiedy je uzyskam, świat 

będzie stał przede mną otworem. 

U rodziców wszystko w porządku, ale od dawna nie otrzymali żadnego listu od Ciebie, więc 

trochę się martwią. Chciałbym wiedzieć, czy w Ameryce panuje niedostatek, bo tu doskwiera 

zarówno rolnikom, jak i ludziom z miasta.  

Na jakieś dwa tygodnia wracam do domu na święta bożonarodzeniowe i zobaczę się z 

rodzicami, braćmi i siostrami, ale będziemy za Tobą tęsknić. Mamy nadzieję na Twój przyjazd 

i wiemy, że jest on możliwy, ale Frank nigdy nie przyjedzie i to my musimy jechać do niego. 

Nie wiesz, jak teraz wyglądam, a ja nie wiem, jak wyglądasz Ty, ponieważ byłem dzieckiem, 

kiedy wyjechałeś, a teraz jestem prawie tak wysoki jak nasz ojciec, prawdopodobnie za bardzo 

mnie nie pamiętasz, więc proszę, wyślij swoje zdjęcie, a ja wyślę Ci moje. 

Ten list prawdopodobnie dotrze do Ciebie przed świętami, więc życzę Ci wszystkiego 

najlepszego. 

Proszę, pisz do mnie częściej i wybacz błędy w pisowni, nie jest to moja mocna strona. 

Z pozdrowieniami, 

Twój brat 

Jan Wnorowski 

Uczeń 5 klasy 

  



OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

(AFFIDAVIT) 

 

Stan Michigan  

Hrabstwo Wayne  

 

Ja, niżej podpisany, wnioskujący o paszport, uroczyście przysięgam, że nigdy nie 

uczestniczyłem ani nie będę uczestniczyć, pośrednio czy bezpośrednio, w sprowadzaniu 

imigrantów do Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem członków najbliższej rodziny i nie będę w 

żaden sposób skłaniał do emigracji do Stanów Zjednoczonych ani nie będę asystował w tym 

innym; że w wypadku gdy wkroczę na teren państwa lub regionu gdzie sytuacja jest 

niespokojna robię to na własną odpowiedzialność; że przestrzegał będę celów podróży, na które 

wydano paszport, chyba że w paszporcie odpowiednio wprowadzone zostaną zmiany; że będę 

przestrzegał prawa i przepisów krajów przez które będę podróżował lub w których będę 

przebywał.  

Podejmuję te zobowiązania dobrowolnie, bez żadnych zastrzeżeń i bez zamiaru 

uchylania się.  

 

 

 

Przysięga złożona przede mną, notariuszem na terenie i dla hrabstwa Wayne i Stanu Michigan 

22 marca 1922 r.  

 

  



 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Nowy Jork 

 

Ja, Wacław Wnorowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w miejscowości Grodzkie, Mazowieck, Łomża, 

Polska 28 grudnia 1893 roku;   

Że mój ojciec, Wincenty Wnorowski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie w Polsce 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Bremy w Niemczech dn. 4 marca 

1913 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 11 lat, od 1913 do 

1924 r. w Detroit, w stanie Michigan 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Okręgowym Hrabstwa 

Wayne w Detroit, Michigan 26 lutego 1920 roku, co poświadczone jest załączonym 

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

Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 



brak 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 124 Columbia Heights, Brooklyn, Nowy Jork 

gdzie pracuję jako ewangelizator(?) 

Mój ostatni paszport otrzymałem w Detroit, Michigan 1 kwietnia 1922 r. [wydany w 

Waszyngtonie, nr paszportu: 136796] 

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

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 

Francja 

Niemcy 

Polska 

 
 

ewangelizator Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, 

124 Columbia Heights 

 

 

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku (brak) 

dn. 29 marca 1924 r. 

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. 

 

Przysięga złożona przede mną 

3 marca 1924 r. 

(własnoręczny podpis) 

Agent Departamentu Stanu 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 30 lat Usta: średnie  

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: wysokie Włosy: czarne 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: spiczasty Twarz: okrągła 

Znaki szczególne brak  

 

 

NIEWAŻNY PASZPORT, O KTÓRYM MOWA NA POPRZEDNIEJ STRONIE TEGO 

WNIOSKU ZAAKCEPTOWANY ZOSTAŁ JAKO DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY 

ZAMIAST IDENTYFIKACJI PRZEZ ŚWIADKA. 

Agent Departamentu Stanu 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

W. Wnorowski 

124 Columbia Heights 

Brooklyn, Nowy Jork 


