
Oprac. Zespół 

Losy emigracyjne łomżyńskich ochotników do Armii Polskiej we Francji  

– Bolesław Borawski (materiał roboczy) 

 

W internetowych zasobach archiwalnych zarówno polskich, jak i zagranicznych można 

odnaleźć bardzo wiele interesujących materiałów pozwalających na zbadanie losów osób i 

odtworzenie różnych epizodów ich życia. Nie inaczej jest w przypadku badania dziejów 

łomżyńskich ochotników do Armii Polskiej we Francji zaciągu amerykańskiego. Dobrym 

tego przykładem, który pokrótce można zaprezentować jest próba częściowego odtworzenia 

losów ochotnika Bolesława Borawskiego na podstawie zaświadczeń źródłowych dostępnych 

w amerykańskich bazach familysearch.com oraz ancestry.com. Niniejszy materiał jest krótką 

prezentacją źródeł zaświadczających losy bohatera. 

Bolesław Borawski urodził się 2 lutego 1889 roku w miejscowości Konopki Awissa 

znajdującej się w parafii Wąsosz jako syn Juliana Borawskiego i Aleksandry Chrzanowskiej. 

Był także jednym z tysięcy emigrantów łomżyńskich udających się za ocean w celu 

poszukiwania lepszych warunków bytowych. Do Stanów Zjednoczonych wypłynął z portu w 

Hamburgu 5 marca 1910 roku, co zaświadcza lista osób oprawionych w porcie. (Źródło: 

Staatsarchiv Hamburg; Hamburg, Deutschland; Hamburger Passagierlisten; Volume: 373-7 I, VIII A 1 

Band 220; Page: 478; Microfilm No.: K_1812). 

 

 



Do Stanów Zjednoczonych dopłynął statkiem S.S. America 14 marca 1910 roku. (Źródło: "New 
York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924", database with images, FamilySearch 
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJXB-PZ2 : 2 March 2021), Boleslaw Borawski, 1910). 

 

 



Podczas swojego pobytu w USA przebywał w New Britain w stanie Connecticut, gdzie 

pracował w znanej amerykańskiej firmie Corbin Cabinet Lock Company powstałej w 1882 

roku
1
. 

 

Informacje te znajdują się na jego wojskowej karcie rejestracyjnej w ramach poboru żołnierza 

na front I wojny światowej (Źródło: "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-

1918", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZFZ-6J4 : 23 

February 2021), Boleslaw Borawski, 1917-1918.): 

 

                                                           
1
 CCL (Corbin Cabinet Lock) została założona w 1882 roku w New Britain, CT. CCL jest producentem i 

dostawcą kłódek, zamków do drzwi szafek, zamków do szuflad biurkowych, zamków krzywkowych, zamków 

do tablic rozdzielczych, zamków do obudów i innych specjalnych produktów zamków. CCL jest również znana 

jako pomysłodawca 4-kołowego zamka szyfrowego marki Sesamee®.  W 1987 CCL została zakupiona przez 

The Eastern Company. (Źródło opisu i fotografii: https://www.cclsecurity.com/company/).  
 



W 1915 roku wystąpił o nadanie amerykańskiego obywatelstwa. (Źródło: National Archives at 

Boston; Waltham, Massachusetts; ARC Title: Petitions and Records for Naturalization, 10/1911 - 

9/1991; NAI Number: 615479; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 

1685-2009; Record Group Number: RG 21). 

 



W związku z rejestracją wojskową, zgłosił się również jako ochotnik do nowo tworzącej się 

Armii Polskiej we Francji, co poświadczają jego karty rejestracyjne (Źródło 

familysearch.com): 

 



 

             


