
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Południowy Dystrykt Ohio 

Stan Ohio 

Hrabstwo Montgomery 

 

Ja, Ignatz Brzozowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu.  

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się we wsi Łopienie Zyski, powiat mazowiecki, Polska 

dn. 9 stycznia 1888 roku; 

Że mój ojciec, Joseph Brzozowski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie we wsi Łopienie 

Zyski, powiat mazowiecki, Polska; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga w Niemczech dn. 14 

maja 1907 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 12 lat, od 1907 

do 1919 r. w Dayton, Ohio; 

Nr 139866 

IGNACY 

BRZOZOWSKI 



Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym Hrabstwa 

Montgomery, Ohio w Dayton, Ohio dn. 26 września 1913 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: brak 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 135 Troy Street, Dayton w stanie Ohio, gdzie 

pracuję jako handlarz zbożem i paszą 

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 i inne kraje 

 

Odwiedzić rodziców 

podróż 

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

grudniu 1919 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 

21 października 1919 r. 

 

Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego dla Południowego Dystryktu Ohio 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 31 lat Usta: szerokie 

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: szerokie Włosy: ciemnokasztanowe 

Oczy: ciemnoszare Karnacja: jasna 

Nos: normalny Twarz: owalna 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

21 października 1919 r. 

Ja, R. Otto Baumann, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Dayton, Ohio; że znam osobiście wyżej wymienionego 

Ignatza Brzozowskiego od dziesięciu 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. 

R. Otto Baumann 

ZAWÓD: prawnik 

ADRES ŚWIADKA: 901 Reibold Bldg. 
Dayton, Ohio 

                

Przysięga złożona przede mną 

21 października 1919 r. 

 

Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego dla Południowego Dystryktu Ohio 

               

Paszport proszę przesłać na adres: 

Na adres R. Otto Baumanna 
901 Reibold Bldg. 
Dayton, Ohio 



 

 

LIST OD RODZICÓW 

 

Łopienie Zyski, 7 lipca 1919 r. 

 

Ukochane dziecko, 

Najpierw chcę przekazać Ci, że nasze zdrowie jest bardzo słabe, jak wiesz, nie mogło być 

inaczej po strasznym cierpieniu, którego doświadczyliśmy w czasie wojny.  W 1915 roku 

praktycznie wszystko zostało zniszczone przez rosyjskie i niemieckie wojska, całe mienie 

spłonęło i musieliśmy uciekać by się ratować; konie i reszta zwierząt zostały skradzione przez 

żołnierzy. Po tym zniszczeniu wojska niemieckie pozostały w naszym miasteczku trzy lata i 

trzy miesiące, ale ich brutalności do końca życia nikt z nas nie zapomni. Nasz syn Kazimierz 

został wcielony do rosyjskiej armii, ale od trzech lat nie mamy o nim żadnych wieści. Teraz 

pomaga nam polskie wojsko i wszyscy mężczyźni w wieku od 20 do 23 lat zostali wcieleni do 

polskiej armii. Dziękujemy Ci, ukochany synu, za list, który nam wysłałeś i który 

otrzymaliśmy 6 lipca. Wszyscy cieszymy się, że jesteś zdrowy. Nie możemy doczekać się, 

kiedy Cię(?) zobaczymy. Nie zapominaj o swoich drogich rodzicach w tym trudnym dla nich 

czasie. Napisz jak tylko będziesz mógł. 

Rodzice i brat Stanisław 

 

 

 

Przetłumaczone [na język angielski] przez ks. R. Baranskiego.  



 

 

 

 LIST OD BRATA 

 

Łopienie Zyski, 22 września 1919 r. 

 

Drogi Bracie, 

Najpierw chcę przekazać Ci, że zdrowie nas wszystkich i naszych rodziców jest bardzo słabe. 

Nasz brat Kazimierz zginął na polu bitwy, a ja idę teraz do polskiego wojska. Rodzice zostaną 

sami w bardzo złym stanie zdrowia. Nie mają co jeść i co na siebie włożyć. Za wszelką cenę 

chcą Cię zobaczyć przed śmiercią. Dowiedziałem się, że dobrze Ci się powodzi w Ameryce. 

Myślę, że Twoim obowiązkiem jest wyświadczyć rodzicom tę przysługę i przyjechać by 

zobaczyć ich po raz ostatni, a także udzielić im i nam pomocy. 

Nie mam Ci już nic do napisania z wyjątkiem szczerych pozdrowień i najlepszych życzeń. 

Szczerze oddany 

Stanisław Brzozowski 

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że przetłumaczyłem ten list tak wiernie jak potrafiłem.  

Ks. R. Baranski, ksiądz z kościoła św. Wojciecha 

Dayton, Ohio 

 

 



WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PASZPORTU 

 

Ja, Ignatz Brzozowski, lojalny obywatel Stanów Zjednoczonych, uroczyście 

przysięgam, że jestem osobą, na którą został wydany paszport o numerze i z datą podanymi 

powyżej, wydany przez Departament Stanu, co poświadczam swoim podpisem i dołączam 

swoją fotografię. Przysięgam, że chcę przedłużyć ważność paszportu na czas sześciu miesięcy 

by umożliwić mi wizytę w niżej wymienionych krajach w następującym celu: 

 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska 

Francja  

Inne niezbędne kraje 

 

Odwiedzić rodziców 

podróż 

 

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku brak dn. 

15 maja 1920 r. 

Ignatz Brzozowski 

135 Troy St. 

Dayton, Ohio 

 

 

 

  

Przysięga złożona przede mną 

15 kwietnia 1920 r. 

 

Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego USA w 

Dayton, Ohio 



 

 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Ohio 

Hrabstwo Montgomery 

 

Ja, Ignatz Brzozowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu.  

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się we wsi Łopienie, Polska dn. 9 stycznia 1888 roku; 

Że mój ojciec, Joseph Brzozowski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie we wsi Łopienie; 

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

maja 1907 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 14 lat, od 1907 

do 1922 r. w Dayton, Ohio; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym Hrabstwa 

Montgomery, Ohio w Dayton, Ohio dn. 26 września 1913 roku, co poświadczone jest 

załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem osobą, na którą wydane zostało to 

świadectwo;  

Nr 118700 

 

WNIOSEK O WYDANIE 

PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 



Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: cały czas przebywałemw mieście Dayton, 

Ohio 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Dayton w stanie Ohio, gdzie pracuję jako 

handlarz zbożem i paszą 

Mój ostatni paszport wydany został przez Sekretarza Stanów Zjednoczonych dn. 17 

listopada 1919 r. [nr 139866] 

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 

 

inne niezbędne kraje 

 

Odwiedzić rodziców i uporządkować sprawy 

majątkowe 

podróż 

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku Polonia 

dn. 15 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. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego dla Południowego Dystryktu Ohio 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 33 lata Usta: szerokie 

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: szerokie Włosy: ciemnokasztanowe 

Oczy: ciemnoszare Karnacja: jasna 

Nos: normalny Twarz: okrągła 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

1 lutego 1922 r. 

Ja, M. K. Mackevich, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam w Dayton, Ohio; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Ignatza Brzozowskiego od pięciu 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. 

M. K. Mackevich  

MIEJSCE PRACY: kierownik departamentu ds. zagranicznych w banku 

ADRES ŚWIADKA: 103 Valley Street 
Dayton, Ohio 

                

Przysięga złożona przede mną 

1 lutego 1922 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego dla Południowego Dystryktu Ohio 

               

Paszport proszę przesłać na adres: 

Ignatz Brzozowski 

135 Troy Street 

Dayton, Ohio 



3 stycznia 1922 r. 

 

Drogi Bracie, 

W pierwszych słowach tego listu pragnę poinformować Cię, że mamy się dobrze, za co 

dziękujemy Bogu. Przesyłamy Ci pozdrowienia i życzenia noworoczne. Chcielibyśmy 

osobiście opowiedzieć ci, jak przeżyliśmy trudne czasy i jak bardzo cierpieliśmy. 

Otrzymaliśmy Twój list i $10.00, które dostarczono matce, bardzo dziękujemy za pomoc, 

matka kupi za te pieniądze buty. Matka bardzo chce Cię zobaczyć i prosi, byś przyjechał na 

wiosnę, a ja mam Ci tak wiele do powiedzenia. Chcę przekazać ci, że zaczęła się parcelacja 

naszych gruntów i trzeba dokonać pierwszej wpłaty, cena wynosi 1000 marek za akr. 

Dziękuję bardzo za $5...(?), wpłaciłem 13.000 marek, brakującą kwotę pożyczyłem od ludzi, 

więc na razie wszystko w porządku, wiosną zacznę pracę. Tym kończę mój list, pozdrawiam 

was wszystkich. 

Z braterską miłością 

Danet(?) Brzozowski  

Łupienie Ruś 

Proszę, odpisz szybko. 

 

Przetłumaczone z języka polskiego przez 

 

Kierownik departamentu ds. zagranicznych  

The Dayton Savings & Trust Co. 

Dayton, Ohio 
  



OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

(AFFIDAVIT) 

 

Stan Ohio 

Hrabstwo Montgomery 

 

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 Montgomery i stanu 

Ohio dn. 8 lutego 1922 roku.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

           

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Ohio 

Hrabstwo Montgomery 

 

Ja, Ignatz Brzozowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. Towarzyszy mi mój syn Stanley Brzozowski, urodzony w Dayton, 

Ohio 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży w Polsce dn. 9 stycznia 1888 roku; 

Że mój ojciec, Joseph Brzozowski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie w Polsce; 

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

maja 1907 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 16 lat, od 1907 

do 1923 r. w Dayton, Ohio; 

Nr 317243 



Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym Hrabstwa 

Montgomery w Dayton, Ohio dn. 26 września 1913 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: ------------------- 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Dayton w stanie Ohio, gdzie pracuję jako 

handlarz  

Mój ostatni paszport wydany został przez Departament Stanu dn. 16 lutego 1922 r. i został 

dołączony do wniosku [nr paszportu: 118700] 

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 

Polska, Francja, Niemcy, 

Holandia, Belgia, Szwajcaria 

 

Odwiedzić krewnych 

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku ----- dn. 

-------- 

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 

19 czerwca 1923 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego dla Południowego Dystryktu Ohio 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 35 lat Usta: szerokie 

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: szerokie Włosy: ciemnobrązowe 

Oczy: ciemnoszare Karnacja: jasna 

Nos: normalny Twarz: okrągła 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

19 czerwca 1923 r. 

Ja, William ??? uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Dayton, Ohio; że znam osobiście wyżej wymienionego 

Ignatza Brzozowskiego od dwunastu 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. 

 
MIEJSCE PRACY: ??? 

ADRES ŚWIADKA: 201 Illinois(?) Ave 
Dayton, Ohio 

                

Przysięga złożona przede mną 

19 czerwca 1923 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego dla Południowego Dystryktu Ohio 

               

Paszport proszę przesłać na adres: 

Ignatz Brzozowski 

135 Troy Street 

Dayton, Ohio 


