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Wawrzyniec Frąckiewicz (1878 – 1942) 

  

arzyniec Frąckiewicz, syn Wojciecha i Ewy z domu Szczepek urodził się we wsi 

Bronowo
1
, położonej niedaleko Łomży. Dokładna data urodzenia nie jest znana ze względu 

na brak ksiąg metrykalnych z tych lat. Z innych dokumentów wynika, że urodził się w przedziale lat: 

20 grudnia 1878
2
 - 1879

3
 - (1880)

4
. 

Małżeństwo:   

Dnia 29 kwietnia 1901roku w kościele parafialnym w pobliskiej Wiźnie zawarł związek małżeński 

z Salomeą z domu Nitkiewicz, urodzoną 28 października 1877 r., córką Jana Nitkiewicza i Marceli z 

Cendrowskich. 

                                                             
1 Bronowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Wizna. Przez 

miejscowość przepływa niewielka rzeka Łojewek, dopływ Narwi. 
2 Data urodzenia podana w dokumentach o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego. 
3
 Rok urodzenia wyliczony na podstawie wieku podanego w akcie małżeństwa. 

4 Data z amerykańskiego rekordu zgonu. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KFHK-1B4 

W 
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Akt małżeństwa nr 32 /1901 – Kołomyjka i Bronowo 

Działo się we miejscowości Wizna, szesnastego/ 

dwudziestego dziewiątego kwietnia
5
 tysiąc dziewięćset 

pierwszego roku o godzinie piątej po południu. 

Ogłaszamy, że w przytomności świadków Józefa 

Nitkiewicza lat czterdzieści dziewięć i Aleksandra 

Krysiewicza lat czterdzieści, obu chłopów zamieszkałych 

we wsi Bronowo, dnia dzisiejszego zawarto religijny 

związek małżeński między Wawrzyńcem 

Frąckiewiczem, kawalerem, robotnikiem, lat 

dwadzieścia dwa mającym, urodzonym we wsi Bronowo, 

przebywającym we wsi Kołomyjka - synem Wojciecha i  

Ewy z domu Szczepek,  małżonków Frąckiewiczów,  a  

Salomeą Nitkiewicz, panną, robotnicą dwadzieścia osiem 

lat mającą
6
, urodzoną i  mieszkającą we wsi Bronowo, 

córką nieżyjącego Jana i żyjącej Marceli z  

Cendrowskich, prawowitych małżonków Nitkiewiczów. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi 

ogłoszone w kościołach w Kołakach i Wiźnie, pierwszego/czternastego, ósmego/dwudziestego 

pierwszego i  piętnastego/dwudziestego ósmego kwietnia bieżącego roku. Nowo zaślubieni 

oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzęd zawarcia religijnego związku małżeńskiego 

został przez nas dopełniony. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom, niepiśmiennym, przeczytany, a 

przez nas tylko podpisany.  

-podpis księdza-  

Emigracja do USA:   

Dnia 1 maj 1905 r., na pokładzie S. S. ”Wittekind”, Wawrzyniec Frąckiewicz wypłynął z niemieckiego 

portu w Bremen w podróż do Stanów Zjednoczonych. 

Miejsce docelowe: Galweston, Texas, USA. 

Wybór tego miejsca prawdopodobnie był nieprzypadkowy, bowiem w mieście potrzeba było 

wielu rąk do pracy niezbędnych do jego odbudowy.  

                                                             
5 Daty podane wg. Kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego. 
6
 Podany wiek wskazuje, że Salomea urodziła się w 1873 roku, ale jest prawdopodobnie zawyżony, ponieważ nie pokrywa 

się z wiekiem podanym w aktach urodzenia dzieci i z datą urodzenia podaną w dokumentach naturalizacyjnych. 
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We wrześniu 1900 roku miasto zostało kompletnie zdewastowane przez huragan i wywołaną nim 

powódź. Wiejący przez 18 godzin z prędkością 215 kilometrów na godzinę huraganowy wiatr wzniósł 

sztormowe fale na wysokość 7 metrów. Woda błyskawicznie zalała port i liczącą wówczas 42 tys. 

mieszkańców miejscowość.  W wyniku powodzi zginęło ok. 6 tys. ludzi, a ok. 7 tys. zostało rannych. 

Mimo ogromnych zniszczeń postanowiono jednak miasto odbudować. W efekcie kilkuletnich prac, 

większość budynków w historycznej części miasta została wyremontowana i miastu przywrócono 

wygląd z czasów jego świetności na przełomie XIX i XX wieku.   

Galveston to miasto portowe położone nad Zatoką Meksykańską na wyspie o tej samej nazwie, 

w południowej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Teksas. Ze stałym lądem połączone jest dwoma 

mostami drogowymi, jednym kolejowym i przeprawą promową. W XIX wieku Galveston stało się 

głównym amerykańskim centrum handlowym i jednym z największych portów w Stanach 

Zjednoczonych. 

Rejestracja do służby w armii Stanów Zjednoczonych. US Army: 

12 września 1918 roku Wawrzyniec został zarejestrowany w Dywizjonie nr 4 w mieście Saint Louis, w 

stanie Missouri. Dokument ten wskazuje, że Frąckiewiczowie w 1918 roku mieszkali w  stanie 

Missouri. 

 

Draft card – karta rejestracyjna poborowego 

Karta zawiera następujące informacje:  
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Nazwisko i imię: Wawrzyniec Frąckiewicz, adres zamieszkania: 1430 nr 13, wiek: 39 lat, rok 

urodzenia: 1879, zawód: górnik, miejsce pracy: niezatrudniony, najbliższa osoba: Salomea 

Fronckiewicz – (Frąckiewicz). 

Naturalizacja – przyjęcie obywatelstwa USA:  

Po 33 latach pobytu w USA, dnia 20 czerwca 1938 r. Wawrzyniec złożył deklarację intencji przyjęcia 

obywatelstwa amerykańskiego w Sądzie Okręgowym miasta Detroit w hrabstwie Wayne, Michigan.    
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Deklaracja intencji przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego 
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Petycja o nadanie obywatelstwa amerykańskiego 

Formularz deklaracji intencji nr 227234 i petycja o naturalizację (nadanie obywatelstwa 

amerykańskiego) nr 145273 zawierają następujące informacje:  
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1.  Nazwa sądu, do którego złożono dokumenty: Sąd Okręgowy w Detroit, hrabstwo Wayne, stan 

Michigan,  

2. Nazwisko i imię wnioskodawcy: Frackiewicz Lawrence (Frąckiewicz Wawrzyniec). 

3. Aktualny adres: 2956 Cody Str. Detroit, Wayne, Michigan. 

4. Zawód: robotnik. 

5. Wiek: 59 lat. 

6. Opis osobisty: płeć – męska, kolor – biały, cera – ciemna, kolor oczu – niebieski, kolor włosów 

– siwe, wzrost – 160 cm., waga – 59 kg., znaki szczególne: blizna po lewej stronie brody. 

7. Narodowość: polska. 

8. Data i miejsce urodzenia: 20 grudnia 1878 r. Bronowo. 

9. Stan cywilny: żonaty, imię żony: Sally (Salomea). 

10. Data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego: kwiecień 1900 r.
7
 Bronowo. 

11. Miejsce i data urodzenia małżonka: Bronowo, 1882 
8
r. 

12. Miejsce i datę legalnego przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych przez małżonka: 

Galveston
9
, Texas, listopad 1906 r. 

13. Obecne stałe miejsce zamieszkania małżonka: Detroit, Michigan. 

14. Ilość dzieci, data i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania każdego z nich: 

Dwoje dzieci.
10

 

1)  Sophie (Zofia) ur.15.03.1905 r. w Bronowie, Polska, zam. Detroit, Michigan, 

2) Jenny (Jennifer) 
11

 ur. 7.01.1908 r. w Saint Louis, w stanie Missouri, zam. Detroit, Michigan. 

15.  Ostatnie zagraniczne stałe miejsce zamieszkania: Bronowo, Polska. 

16. Miasto i kraj, z którego cudzoziemiec wyemigrował: Bremen, Niemcy. 

17. Miejsce legalnego wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych: Galveston, Texas 

18. Nazwisko, pod jakim przekroczył granicę USA: Franhkewitz Wawrz 
12

 

19. Data przybycia do USA i nazwa statku: 01.05.1905 r., S.S. „Wittekind”. 

                                                             
7 Błędna data. Powinno być kwiecień 1901 r. 
8 Podana data nie pokrywa się z datą urodzenia podaną we wniosku naturalizacyjnym Salomei Frąckiewicz. 
9 Galveston – miasto w południowej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Teksas, w Galveston County. Port nad Zatoką 

Meksykańską. Leży na wyspie Galveston, połączonej ze stałym lądem dwoma mostami drogowymi, jednym kolejowym 

i przeprawą promową. Miasto zajmuje niemal cały obszar wyspy, z wyjątkiem stanowiącej enklawę miejscowości Jamaica 

Beach. Do Galveston należy również sąsiednia wyspa Pelican Island. 
10 Wawrzyniec Frąckiewicz miał troje dzieci. W dokumencie nie wymieniono najstarszego syna Stanisława urodzonego                 

w Bronowie, Polska, w 1902 roku. 
11 Polski odpowiednik imienia Jennifer to Ginewra. 
12

 Nie odnaleziono dokumentów wjazdowych na teren USA (lista pasażerska statku oraz certyfikat przybycia wystawiany 
przez Departament Pracy, Imigracji i Naturalizacji) 



8 
 

      

Dokument zawierający oświadczenia świadków (affidavit of wittnesses) i podpisaną przez zaprzysiężonego treść 

przysięgi. 

Strona dokumentu zawiera podpisane oświadczenia świadków (obywateli USA), będące 

zapewnieniem, że nieprzerwanie od 5 lat znają Wawrzyńca i ręczą, iż jego postaw moralna pozwala na 

nadanie mu obywatelstwa amerykańskiego. 
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Świadkowie poręczający za Wawrzyńca Frąckiewicza to: 

Lilian Posadowski zawód: robotnica, adres: 17227 Mitchell Str. Detroit, Michigan. 

Veronica Moleski, zawód: gospodyni domowa, adres: 5849 Moran Str. Detroit, Michigan. 

Dnia 10 kwietnia 1941 roku Wawrzyniec złożył przysięgę wierności Stanom Zjednoczonym i uzyskał 

certyfikat obywatelstwa nr 5111028. Stało się to po 36 latach jego pobytu w USA. 

 

Potwierdzenie odebrania certyfikatu obywatelstwa USA podpisane przez Wawrzyńca Frąckiewicza. 

 

 

Wojskowa karta rejestracyjna z 1942 roku. 

Na karcie umieszczono adnotacje: cancelled (anulowana) 21 maja 1943 roku – deccased (zmarły). 

Karta zawiera następujące informacje: 



10 
 

Seria i nr karty: U 851 

Imię i nazwisko: Lawrence Franckiewicz 

Aktualny adres zamieszkania: 2956 Cody Str. Detroit, Michigan 

Wiek: 64 lata 

Miejsce urodzenia: Polska 

Data urodzenia 20.12.1878 

Nazwisko i imię oraz adres osoby która zawsze zna adres pobytu posiadacza karty: Frank Putroski 

(Piotrowski?)  zam. 13814 Maine Str. Detroit. 

 

Ostatnie miejsce zamieszkania: 2956 Cody Str. Detroit, Michigan, USA. 

 

 

Środkowy dom oznaczony strzałką i numerem 2956 należał do Wawrzyńca Frąckiewicza. 

 

Zgon:  

Wawrzyniec Frąckiewicz zmarł w Detroit dnia 23.12.1942 r. o godzinie 3:30 po południu. W akcie 

zgonu wpisana została inna data urodzenia niż w dokumentach naturalizacyjnych. Akt zgonu zawiera 

datę 31.12.1880 r., natomiast w dokumentach naturalizacyjnych podano datę 20 grudnia 1878 r.  
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Świadectwo zgonu Wawrzyńca Frąckiewicza nr lokalny 14866, nr. stanowy 300862. 

 

 

Wawrzyniec Frąckiewicz pochowany został na cmentarzu Mount Oliwet w Detroit, w hrabstwie 

Wayne w stanie Michigan. Sekcja 51, rząd 69, miejsce 175.  

Lokalizacja cmentarza:17100 Van Dyke Str. Detroit, MI 48234  
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Żona:  

Salomea Frąckiewicz z domu Nitkiewicz  

Córką Jana Nitkiewicza i Marceli z Cendrowskich.  Dokładna data urodzenia nieznana ze względu na 

brak aktu urodzenia. Z innych dokumentów i zapisów wynikają sprzeczne daty. Urodzona (1873?) r.
13

, 

1874 r.
14

 3 listopada1875 r.
15

  28 (22) października 1877.   

Emigracja do USA: 

Siedem miesięcy po wyjeździe Wawrzyńca do USA, 4 października 1906 roku jego żona Salomea z 

dwójką małych dzieci, trzyletnim Stanisławem i dziewięciomiesięczną Zofią oraz swoją młodszą 

siostrą Józefą również opuściła rodzinne Bronowo i wyemigrowała do USA. 

 

 

Lista pasażerska statku S.S. Köln zawierająca dane Salomei i jej dzieci – Stanisława i Zofii. 
16

 

 

                                                             
13 Rok urodzenia wyliczony na podstawie wieku podanego w akcie małżeństwa, 28 lat w 1901 r. 
14 Rok urodzenia wyliczony na podstawie wieku 32 lata, podanego podczas emigracji do USA w 1906 r. 
15 Data urodzenia podana we wniosku o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego.  Podany wiek 62 lata. 
16

 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9YV-
ZTMQ?cc=3348478&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3ACZGB-G6W2 
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Wycinek z listy pasażerskiej statku S.S. Köln. Salomea Frąckiewicz, jej dzieci i siostra Józefa 

zaznaczeni w czerwonej ramce. Mikrofilm nr 007698237. 

Do Stanów Zjednoczonych Salomea przybyła 27 października 1906 roku. Przekroczenie granicy 

nastąpiło w mieście Galveston w stanie Texas. 

Naturalizacja – przyjęcie obywatelstwa USA: 

Po 33 latach pobytu w USA, dnia 15 marca 1939 r. Salomea Frąckiewicz złożyła deklarację intencji 

przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego w Sądzie Okręgowym miasta Detroit w hrabstwie Wayne, 

Michigan.    

 

Zaświadczenie potwierdzające legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. 
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Deklaracja intencji przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego 
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Petycja o nadanie obywatelstwa amerykańskiego 
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Formularze deklaracja intencji nr 128673 i petycja o naturalizację (nadanie obywatelstwa 

amerykańskiego) nr 165898 zawierają następujące informacje:  

1. Nazwa sądu, do którego złożono dokumenty: Sąd Okręgowy w Detroit, hrabstwo Wayne, stan 

Michigan. 

2. Imię i nazwisko wnioskodawcy: Salomea Frackiewicz (Salomea Frąckiewicz). 

3. Aktualny adres: 2956 Cody Str. Detroit, Wayne, Michigan. 

4. Zawód: gospodyni domowa 

5. Wiek: 62 lata. 

6. Opis osobisty: płeć – żeńska, kolor – biały, cera – jasna, kolor oczu – niebieski, kolor włosów – 

brązowe, wzrost – 175 cm., waga – 86 kg., znaki szczególne: pieprzyk na górnej wardze. 

7. Narodowość: polska. 

8. Miejsce i data urodzenia: Bronowo 03.11.1875 

9. Stan cywilny: mężatka, imię męża: Lawrence (Wawrzyniec) 

10. Data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego: 22 kwiecień 1900 r.
17

 Bronowo. 

11. Miejsce i data urodzenia małżonka: Bronowo, 1882 r. 

12. Miejsce i datę legalnego przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych przez małżonka: 

Galveston, Texas, listopad 1906 r. 

13. Obecne stałe miejsce zamieszkania małżonka: Detroit, Michigan. 

14. Ilość dzieci, data i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania każdego z nich: 

Dwoje dzieci.  

1) Sophie (Zofia) ur.15.03.1905 r. w Bronowie, Polska, zam. Detroit, Michigan, 

2) Jenny (Jennifer) ur. 7.01.1908 r. w Saint Louis, w stanie Missouri, zam. Detroit, 

Michigan.       

15. Ostatnie zagraniczne stałe miejsce zamieszkania: Bronowo, Polska. 

16. Miasto i kraj, z którego cudzoziemiec wyemigrował: Bremen, Niemcy. 

17. Miejsce legalnego wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych: Galveston, Texas 

18. Nazwisko, pod jakim przekroczył granicę USA: Salomeia Franzkewitz    

19. Data przybycia do USA i nazwa statku: 27.10.1906 r., S.S. „Koln” 

 

 

                                                             
17 Błędna data. Powinno być 29 kwietnia 1901 r. 
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Dokument zawierający oświadczenia świadków (affidavit of wittnesses) i podpisaną przez zaprzysiężonego treść 

przysięgi. 
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Strona dokumentu zawiera podpisane oświadczenia świadków (obywateli USA), będące 

zapewnieniem, że nieprzerwanie od 5 lat znają Wawrzyńca i ręczą, iż jego postaw moralna pozwala na 

nadanie mu obywatelstwa amerykańskiego. 

Świadkowie poręczający za Salomeę Frąckiewicza to: 

Lilian Posadowski zawód: robotnica, adres: 17227 Mitchell Str. Detroit, Michigan. 

Mary Czulinski, zawód: gospodyni domowa, adres: 2654 Geimer Str. Hamtramck, Michigan. 

Dnia 20 kwietnia 1942 roku Salomea złożyła przysięgę wierności Stanom Zjednoczonym i uzyskała 

certyfikat obywatelstwa nr 5499997. Stało się to po 36 latach jej pobytu w USA. 

  

 

Fotografia Salomei Frąckiewicz z 1938 roku. Miała wtedy około 61- 65 lat. 

 

Salomea zmarła 19 maja 1950 roku w Hamtramck -Detroit, Wayne County, Michigan. Żyła 72 lata.   
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Salomea Frąckiewicz pochowana została w oddzielnym grobie na cmentarzu Mount Oliwet w Detroit, 

w hrabstwie Wayne w stanie Michigan. Sekcja 62, rząd 4, miejsce 765.  

Lokalizacja cmentarza:17100 Van Dyke Str. Detroit, MI 48234  

 

Dzieci Wawrzyńca i Salomei Frąckiewiczów: 

1) Stanisław Frąckiewicz ur. 25.04/08.05.1902 r. w Bronowie.  

Akt urodzenia nr118/1902 Bronowo. 

Działo się w osadzie Wizna dwudziestego piątego 

kwietnia/ósmego maja tysiąc dziewięćset 

drugiego roku o godzinie drugiej po południu. 

Stawił się osobiście Wawrzyniec Frąckiewicz, 

chłop, rolnik, dwadzieścia cztery lata mający, 

zamieszkały we wsi Bronowo, w obecności 

Aleksandra Nitkiewicza trzydzieści pięć lat 

i Józefa Nitkiewicza czterdzieści siedem lat 

mających, obaj chłopi, rolnicy, mieszkający 

w Bronowie i okazali nam dziecię płci męskiej, mówiąc że urodził się on wczoraj o godzinie ósmej 

rano z prawowitej jego małżonki Salomei z Nitkiewiczów dwadzieścia cztery lata mającej. Dziecięciu 

temu na chrzcie świętym dzisiaj odbytym przez księdza Macieja Dowibajtisa, dano imię Stanisław, 

a rodzicami jego chrzestnymi byli Aleksander Nitkiewicz i Stanisława Kucykowska. Akt ten 

stawiającemu ojcu i świadkom niepiśmiennym przeczytany i przez Nas podpisany. 

Podpis księdza. 



20 
 

Emigracja do USA 

Dnia 4 października 1906 r. 3-letni Stanisław razem z matką i 9 miesięczną siostrą Zofią 

wyemigrowała do USA, gdzie od półtora roku przebywał ich ojciec. Dalsze losy Stanisława na 

amerykańskiej ziemi pozostają nieznane.   

 

2) Zofia Frąckiewicz urodzona 13/26 Marca 1905 r. w Bronowie.   

 

Akt urodzenia nr 69/1905 Bronowo. 

Działo się w osadzie Wizna, trzynastego/ 

dwudziestego szóstego marca tysiąc dziewięćset 

piątego roku o godzinie drugiej po południu. 

Stawił się osobiście Wawrzyniec Frąckiewicz, 

chłop, rolnik, dwadzieścia sześć lata mający, 

zamieszkały we wsi Bronowo, w obecności 

Władysława Kowalewskiego, trzydzieści lat i Jana 

Gralewskiego dwadzieścia osiem lat mających, 

obaj chłopi, rolnicy, mieszkający w Bronowie i okazali Nam dziecię płci żeńskiej, mówiąc, że urodził 

się on wczoraj o godzinie dziewiątej rano z prawowitej jego małżonki Salomei z Nitkiewiczów 

dwadzieścia osiem lata mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dzisiaj odbytym przez księdza 

Teofila Czarnowskiego, dano imię Zofia, a rodzicami jego chrzestnymi byli Władysław Kowalewski i   

Franciszka Gralewska. Akt ten stawiającemu ojcu i świadkom niepiśmiennym przeczytany i przez Nas 

podpisany. 

Podpisał: Ks. Czarnowski 

 

Emigracja do USA 

Dnia 4 października 1906 r. Zofia jako zaledwie 9 miesięczne niemowlę, razem z matką i trzyletnim 

bratem Stanisławem wyemigrowała do USA, gdzie od półtora roku przebywał ich ojciec. Na terenie 

USA razem z rodzicami początkowo mieszkała w Galveston w Texasie, później w Saint Louis, 

Missouri a następnie w Detroit, Wayne, Michigan.  
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Małżeństwo 

Dnia 23 czerwca 1923 roku, 18-letnia Zofia Frąckiewicz wyszła za mąż za 18 lat starszego od siebie, 

36-letniego Jana Bieleckiego, urodzonego 24 października 1886 roku w Lublinie, właściciela sklepu 

spożywczego w Detroit. Jan Bielecki przybył do Stanów Zjednoczonych dnia 23 marca 1910 roku na 

statku S.S. „Argentina”. 

 

Ślub Zofii i Jana odbył się w Detroit. Świadkami na ślubie byli: Andrew Rus i Janina Frąckiewicz 

(prawdopodobnie młodsza siostra Zofii.) 

Od tej chwili w dokumentach amerykańskich Zofia figuruje jako Sophia Bielecki. 

 

Wycinek z rejestru małżeństw. W czerwonej ramce zapis dotyczący Zofii Frąckiewicz i Jana Bieleckiego. 
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Naturalizacja – przyjęcie obywatelstwa USA: 

Po 30 latach pobytu w USA i 13 latach małżeństwa, dnia 1 marca 1936 r. Zofia Bielecka z domu 

Frąckiewicz złożyła deklarację intencji przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego w Sądzie Okręgowym 

miasta Detroit w hrabstwie Wayne, Michigan. Cztery lata wcześniej, 1 luty 1932 roku z wnioskiem 

o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego wystąpił jej mąż Jan Bielecki. Obywatelstwo uzyskał dnia 

17 maja 1937 roku. Certyfikat nr 4161742. 

 

Petycja o nadanie obywatelstwa amerykańskiego 
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Zaświadczenie potwierdzające legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. 

 

 

Dokument zawierający podpisaną przez Zofię Bielecką treść przysięgi wierności Stanom Zjednoczonym. 
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Potwierdzenie odebrania certyfikatu obywatelstwa USA podpisane przez Zofię Bielecką. 

 

Zofia Bielecki (Frąckiewicz) zmarła 28 kwietnia 1990 roku w Warren, Macomb, Michigan.
18

  

 

Dane z indeksu zgonów w stanie Michigan 

 

                                                             
18 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JR24-BWG Index zgonów – Sophia Bielecki 
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Sophia Bielecki z domu Zofia Frąckiewicz, łomżyńska imigrantka urodzona w Bronowie żyła 85 lat.  

Pochowana została na cmentarzu Mount Oliwet w Detroit, w hrabstwie Wayne w stanie Michigan. 

Sekcja B, rząd 1145, miejsce 2.  

Lokalizacja cmentarza:17100 Van Dyke Str. Detroit, MI 48234  

 

 Jennie Frąckiewicz urodzona 7 stycznia 1907 r. w Saint Louis, Missouri. 

           (brak innych danych dotyczących osoby o takim nazwisku) 

 

 

    

  

 

 

 


