
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork 

Hrabstwo Nowy Jork 

Ja, Frank Zakrzewski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży w Polsce dn. 23 grudnia 1872 roku; że 

mój ojciec, Ludwik Zakrzewski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga dn. 12 kwietnia 1887 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 35 lat, od 1887 do 1922 roku 

w Jersey City w stanie New Jersey; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym Hrabstwa 

Hudson w Jersey City w stanie New Jersey dn. ? kwietnia 1911 roku, co poświadczone jest 

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

świadectwo;  
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że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: ----------------- 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 122 Baldwin Ave, Jersey City w stanie New 

Jersey, gdzie pracuję jako operator maszyn; 

Mój ostatni paszport wydany został nigdy nie miałem paszportu 

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 

 

Wyspy Brytyjskie, Dania, Danzig 

Wizyta u krewnych i uporządkowanie spraw 

majątkowych, poprawa stanu zdrowia 

Po drodze 

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

dn. 17 czerwca 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 

24 maja 1922 r. 

  Agent Departamentu Stanu 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

WIEK: 49 lat USTA: wąsy, proporcjonalne  

WZROST: 5 stóp 11 cali PODBRÓDEK: okrągły 

CZOŁO: wysokie WŁOSY: siwe 

OCZY: niebieskie KARNACJA: jasna 

NOS: rzymski TWARZ: owalna 

ZNAKI SZCZEGÓLNE: blizna na lewym policzku, brak stawu w palcu serdecznym prawej ręki  

 

DENTYFIKACJA 

Ja, John F. Ziemkiewicz, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym 

obywatelem Stanów Zjednoczonych; że mieszkam przy 261 New Jork Ave w Jersey City w 

stanie New Jersey; że znam osobiście wyżej wymienionego Franka Zakrzewskiego od 

trzydziestu 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. 

John F. Ziemkiewicz 

ZAWÓD: redaktor 
ADRES ŚWIADKA: 261 New Jork Ave, Jersey City 

Przysięga złożona przede mną 

24 maja 1922 r. 

  Agent Departamentu Stanu 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Frank Zakrzewski 

122 Baldwin Ave 

Jersey City, New Jersey 



OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

(AFFIDAVIT) 

 

Stan Nowy Jork 

Hrabstwo Nowy Jork 

 

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, Agentem Departamentu Stanu, na terenie i dla 

hrabstwa Nowy Jork i stanu Nowy Jork dn. 24 maja 1922 r. 

 

 
Agent Departamentu Stanu 

  



TŁUMACZENIE 

 

Drogi bracie, 

 

Otrzymaliśmy list od Ciebie i dziękujemy Ci bardzo za to, że o nas nie zapomniałeś. 

Chcę napisać co u nas. Wszyscy jesteśmy zdrowi i Tobie też tego życzymy. Muszę 

powiedzieć, że jeśli ktoś ma pieniądze, zarabia, a biedni zawsze pozostaną biedni. 

Co więcej, chcę przekazać Ci, że nie tylko ty zostałeś dziadkiem, ale ja również. 

Chciałbym, żebyś przyjechał i zobaczył się z nami. 

Wszyscy pozdrawiamy serdecznie wuja i całą rodzinę. Żydzi masowo opuszczają nasz 

kraj całymi rodzinami. 

Czekamy na Twoją odpowiedź. 

 

Twój brat 

 

 


