
 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Indiana 

Hrabstwo La Porte 

Ja, Mary Dombkowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w 

Waszyngtonie o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłam się w Łomży w Polsce (Rosji) dn. 17 listopada 

1876 roku; że mój mąż Anton Dombkowski, urodził się w Polsce, Rosji i wyemigrował do 

Stanów Zjednoczonych podróżując na pokładzie statku Lahn z Bremy w Niemczech; że 

mieszka on nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 24 lata, od 1896 do 1920 roku w Spring 

valley(?) Illinois; Wisconsin; Clinton, Indiana; [na marginesie: paszport męża nr 50158 do 

Polski] 

Że uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Okręgowym Hrabstwa 

Vermillion w Newport, Indiana dn. 29 listopada 1916 roku, co potwierdzone jest 

dołączonym świadectwem naturalizacji; że jestem żoną osoby, której dotyczy to świadectwo 

naturalizacji;  

Że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od dwudziestu jeden lat, od 1899 

do 1921 roku w Spring Valley(?) Illinois; Wisconsin; Clinton, Indiana; 

MARY 

DOMBKOWSKI 

Nr 104372 



Że mieszkam na stałe w Stanach Zjednoczonych obecnie w Michigan City w stanie Indiana, 

gdzie zajmuję się jestem gospodynią domową. 

Ostatni paszport wydany mi został nie miałam 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, Holandia, Francja, 

Szwajcaria, Czechosłowacja, Danzig i 

niezbędne kraje 

Dołączyć do męża 

 

podróż 

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

nieznane w maju 1921 roku. 

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 

             18 kwietnia 1921 r. 

 
        Sekretarz Sądu Najwyższego w Michigan City, Indiana 

 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 44 lata Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp -- cali Podbródek: okrągły 

Czoło: wysokie Włosy: brązowe 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: duży Twarz: okrągła 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

18 kwietnia 1921 r. 

Ja, Stanislaus Wiatrowski, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Michigan City, Indiana; że znam osobiście wyżej 

wymienioną Mary Dombkowski od dwóch lat i wiem, że jest żoną osoby, której dotyczy 

opisywane świadectwo naturalizacji; i że informacje zawarte w jej oświadczeniu, wedle mojej 

wiedzy i przekonania, są zgodne z prawdą. 

 

Stanislaus Wiatrowski 
ZAWÓD: strażnik więzienny 

FIRMA: Michigan City, Indiana 
Przysięga złożona przede mną 

             18 kwietnia 1921 r. 

 
        Sekretarz Sądu Najwyższego w Michigan City, Indiana 
 

Paszport proszę przesłać na adres: 

Mary Dombkowski 

1804 Elston Street 

Michigan City, Indiana 



OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

(AFFIDAVIT) 

 

Stan Indiana 

Hrabstwo Laporte 

 

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 Laporte i stanu Indiana 

dn. 6 listopada 1921 r. 

 

  



Stan Indiana 

Hrabstwo La Porte 

 

Mary Dombkowski oświadcza pod przysięgą, że jest żoną 

Antona Dombkowskiego i że jej mąż otrzymał obywatelstwo Stanów 

Zjednoczonych 29 listopada 1916 r. przed Sądem Okręgowym 

Vermillion, Newport, Indiana. 

Oświadcza też, że jej mąż obecnie znajduje się w Polsce i 

że składa to oświadczenie w celu udowodnienia, że była jego 

żoną w czasie uzyskania przez niego obywatelstwa i nadal jest 

jego żoną. 

 

Przysięga złożona przede mną 8 kwietnia 1921 r. 

 

 

 

 

 


