
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Pensylwania 

Hrabstwo Lackawanna  

 

Ja, Anthony Hoinoski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu  

Do Rzeczpospolitej Polskiej 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się we wsi Chojny Młode, gmina Łomża, powiat Łomża  

15 stycznia 1888 roku; 

Że mój ojciec, Teofil Hoinoski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga w 1907 r.; że 

przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 12 lat, od 1907 do 1920 r. w Szkole 

Williamson, hrabstwo Delaware, Pensylwania;  

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym hrabstwa 

Middlesex w New Jersey 30 listopada 1918 roku, co poświadczone jest załączonym 

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

ANTHONY HOINOSKI 

(ANTONI CHOJNOWSKI) 



Że przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi od czasu uzyskania obywatelstwa w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

brak 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest szkoła Williamson w Stanie Pensylwania, gdzie 

jestem uczniem. 

Mój ostatni paszport wydany został brak  

Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu 12 

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 

Rzeczpospolita Polska 

 

Wyspy Brytyjskie, Dania,  

Szwajcaria, [???] i inne kraje po drodze 

Odwiedzić matkę, która jest w złym stanie 

zdrowia 

Po drodze 

  

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie SS Rochambeau 

dn. 11 grudnia 1920 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. 

 

Anthony Hoinoski 

Przysięga złożona przede mną 

30 listopada 1920 r. 

(własnoręczny podpis) 

Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego USA w Scranton, Pensylwania 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 32 lata Usta: normalne  

Wzrost: 5 stóp, 10 cali Podbródek: normalny 

Czoło: średnie Włosy: brązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: jasna 

Nos: duży Twarz: owalna 

Znaki szczególne amputowana noga 

 

IDENTYFIKACJA 

29 listopada 1921 r. 

Ja, Stanley Swienckoski, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam w Scranton, Pensylwania; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Anthonego Hoinowskiego od 10 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. 

 Stanley Swienckoski 

Miejsce pracy: hotel 

Adres zamieszkania: Scranton, Pensylwania 

 

 

Przysięga złożona przede mną  

30 listopada 1920 r. 

(własnoręczny podpis) 

Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego USA w Scranton, Pensylwania 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Anthony Hoinowski 

Szkoła Williamson 

Hrabstwo Delaware, Pensylwania 

 



ZAŁĄCZNIKI 

 

LISTY (pisownia oryginalna) 

  

 

Jestesmy znisceni pszes bolsiewików     

Idostatku unas niema. 

Jest wszystko drogo korzec 

Zyta po 2000 tysiące 200 marek 

Kartofle 200 marek korzec 

Urodzić się urodziło 

Rabusnika wygnali to jest unas 

w polsce lepiej jakpier było. 

Kłanamy się wszyscy 

do ciebie cała famielija 

Ja Maryjanna choj- 

nowska Prose O pare 

dularuw Styja 

 



 

 

 

 

Jak stryj  

chce Niech przyjedzie  

dokraju 

chcemsie Zobaczyć 

ze stryjem 

Przeprasamy stryja 

zem nieumieli ułożyć  

listu 

niemamy nic dopisania 

 

 

 

Prosi mama(?) pana bogo 

zem się zobaczyli jak  

najprędzej 

Jak sryj będzie jechał 

donas 

niech list przyślę 

pierw 

pisał list Czesław 

Chojnowski 



 

  

 

List pisany dnia 27 września 

(w) pierszech słowach naszego listy 

Niech będzię pochwalony jezus 

Chrystus Aspodziewamy że 

nam Otpowiesz nawieki wieków 

Am. Otrzymalim Otciebie 2 listy 

(??) 20go września. Jestesmy 

zrowi czego i tobie życzem 

Jestesmy końteńci że list 

doszet Twoje listy otrzymy(wa) 

lim nasze się wracali nazat 

nie dochodzili do ciebię 

Mania sie martwiła(?) 

strasznie. Jak masz chenć 

jak chces to przyjać 

Rada by sie stobo zobaczyć 

Boja nimam dużo zdrowia 

 



[ucięte] 

Szkoła Williamson, Pensylwania 

Do:  Pan Philip Adams,  

Szef Wydziału Kontroli Paszportowej 

Departament Stanu, Waszyngton D.C. 

Temat: Pan Anthony Hoinoski 

 

PC 1-21-13109 

Szanowny Panie, 

Potwierdzam otrzymanie pisma z 29 stycznia 1921 r. informującego, że niemożliwym jest 

wydać paszport Panu Anthony’emu Hoinoskiemu. 

Poinformowałem wnioskodawcę o decyzji Departamentu Stanu odnośnie jego prośby. 

Z poważaniem 

James A. Pratt 

Radca 

   

Szkoła Willamson 

Hrabstwo Delaware, Pensylwania 

15 września 1921 r. 

Szanowny Panie, 

W związku z moim wnioskiem o podróż do Polski moje wyjaśnienia są następujące: 

Moja matka jest w bardzo złym stanie zdrowia i prosiła mnie kilka razy bym przyjechał się z 

nią zobaczyć i jako że to moja matka nie mogę jej odmówić, chcę tylko zobaczyć moją drogą 

Matkę zanim odejdzie na zawsze; jest to jedyny powód mojej podróży do Polski. 

Proszę nie zwlekać z wysłaniem paszportu, ponieważ planuję wyjechać 20 września. 

Jako że sam jestem w złym stanie zdrowia chcę wyjechać z przyjacielem, który pomoże mi z 

bagażem w podróży. 

Z poważaniem 

A. Hoinoski 



 ZAŁĄCZNIK: tłumaczenie listu (język angielski) 

Tłumaczenie 

Wszyscy jesteśmy zdrowi i życzymy Ci tego samego. 

Drogi synu, bardzo dziękuję Ci za list i pieniądze, które otrzymałam, z części pieniędzy 

kupiliśmy krowę. 

Twoja matka jest obecnie w bardzo złym stanie zdrowia i chce cię prędko zobaczyć, 

ponieważ bardzo długo Cię nie widziała. Proszę przyjedź jeśli możesz, tak szybko jak to 

możliwe. 

 

List w języku polskim [pisownia oryginalna] 

 

 

List pisany dnia 4 cwartego Lipca 

Pierszech słowach mojego Listu 

niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus A spodziewam się że mi 

odpowiesz nawieki wieków. A  

Teras donose ze jesteśmy zdrowi  

złaski pana Boga ciego i tobie  

synu życze Ja ci synu dziękuje 

za list i za wszystko.  

Szerdecznie dziękuje zato cos przysłał  

Mani pieniędzy.  

Mania kupiła sobie Krowe  

i swyniaka Krowa kostowała  

dwadziescia tysięczy 20,000 tysięncy  

a zaswyniaka dziesienć ty.  

10,000 tysiency Mamy chenć  

żebym mogli zobaczyć się sobo  

Tylko jak by można było 

Puki(?) ja żyje. Jak by 

niemozna było to  

 



 

 

   

Trydno. Prosiłem stryja O(???) 

Ale stryj mnie odrzeka(?) ze 

wamerycze nima roboty 

To zaczekam az będzię jakis 

taki porządek. Ja mogę po-  

czekać bo mi idzie 17 rok i odemnie są  

jeszcze starsi Mania Antoni Bolesław  

Aja Czesław Kłaniamy się wszyscy  

do strya I życzem scenscia zdrowia  

i dobrego powodzenia czego i od Boga  

zonda(?) stryj I ja martwiłam się  

że list zdokomentami może niedojdzie  

Dziękuje bardzo zalist ze dowiedziałam  

się ze papiery odemnie otrzymałeś  

Już wiencej nimam co dopisania tylko  

proszę oprentki otpis Listu  

Kłaniam się do ciebie synu  

I tak że kłaniają się bracia  

Piotr i Paweł żebyś był zdrow 

Konczyt dowidzenia 

do miłego zo baczenia 

Cz. Choj. 

 



Szkoła Williamson 

Hrabstwo Delaware, Pensylwania 

14 grudnia 1920 r.  

Departament Stanu 

Waszyngton D.C. 

PC 12-20-777 

 

Szanowny Panie, 

Piszę w sprawie pisma z dn. 6 grudnia, w którym poinformowano mnie, że muszę przesłać 

oryginalny list od mojej matki by otrzymać paszport. 

Załączam jeden z listów i poświadczone tłumaczenie na język angielski. 

Mam nadzieję na jak najszybszą odpowiedź, ponieważ chcę wiedzieć co mam zrobić. Chcę 

jeszcze zaznaczyć, że moje imię i nazwisko napisane jest na kopercie inaczej. 

Z poważaniem, 

Anthony Hoinowski 

 

Załącznik – tłumaczenie listu na angielski 

Wszystkim, co jest do tłumaczenia w tym liście jest to, że prosi mnie: wracaj do domu tak 

szybko jak to możliwe, ponieważ jestem w złym stanie zdrowia i niewiele się ruszam i bardzo 

chciałabym zobaczyć cię przed śmiercią. 

To prawie cała treść listu, w pozostałej części pisze o cenie żywności i innych codziennych 

sprawach. 

Miejscem, do którego chcę się udać jest:  

Gubernia Łomżyńska 

Powiat Łomża,  

Gmina Szczepankowo 

Wieś Chojny Młode 

  



Odnosi się do 

PC 12-20-777 

6 grudnia 1920 r. 

 

Pan Anthony Hoinowski 

Szkoła Williamson  

Hrabstwo Delaware, Pensylwania 

 

Szanowny Panie, 

Departament otrzymał pański wniosek o wydanie paszportu, który zamierza Pan wykorzystać 

do podróży do Polski by odwiedzić chorą matkę. 

Informujemy, że ze względu na wciąż niepewne warunki panujące w Polsce Departament 

zdecydował, że należy ograniczyć wydawanie paszportów do tego kraju z wyjątkiem 

wyjątkowych przypadków, w których udowodniono konieczność takiej podróży. 

Dlatego też, zanim sprawa wydania Panu tego dokumentu zostanie rozpatrzona koniecznym 

jest dostarczenie do Departamentu listów, które mógł Pan otrzymać od matki, które ukazują 

na naglącą potrzebę osobistej obecności w Polsce w chwili obecnej. Listy powinny zostać 

doręczone w oryginalnych kopertach, w której je otrzymano i dołączyć należy 

uwierzytelnione tłumaczenie na język angielski. 

Zwracając Pańskie świadectwo naturalizacji, którego nie trzeba już ponownie przedkładać 

pozostaję  

Pańskim uniżonym sługą, 

Szef Wydziału Kontroli Paszportowej 

(nieczytelny podpis) 

 

Załącznik: 

Świadectwo naturalizacji  



Odnosi się do 

PC 2-21-12179 

Departament Stanu Waszyngton 

12 września 1921 r. 

Pan Anthony Hoinoski 

Pod opieką Szkoły Williamson 

Hrabstwo Delaware, Pensylwania 

 

Szanowny Panie, 

Przed rozpatrzeniem złożonego wniosku o wydanie paszportu do Polski Departament 

wymaga, by dostarczył Pan dokumenty dowodowe, które poświadczają Pańskie oświadczenie 

odnośnie celu Pańskiej podróży. W związku z tym Departament uwzględni listy, które 

otrzymać mógł Pan z zagranicy. Listy muszą zostać złożone w oryginalnych kopertach, a jeśli 

napisane są w języku obcym należy dołączyć uwierzytelnione tłumaczenie na język angielski. 

Należy też wypełnić i zwrócić załączone oświadczenie (affidavit). 

W załączeniu zwracamy Pańskie świadectwo naturalizacji, którego nie ma potrzeby 

przedkładać ponownie. 

Uniżony sługa 

Szef Wydziału Kontroli Paszportowej 

 

Załączniki: 

Formularz do wypełnienia 

Świadectwo 

 

 

 



Odnosi się do 

PC 1-21-13109 

5 lutego 1921 r. 

Pan Anthony Hoinoski 

Szkoła Williamson 

Hrabstwo Delaware, Pensylwania 

 

Szanowny Panie, 

Departament otrzymał Pańskie pismo z dn. 14 grudnia 1920 r., zawierające dowody na 

potwierdzenie Pańskiego wniosku o wydanie paszportu do Polski. 

Zważywszy na to, że można obecnie przesyłać środki pieniężne do Polski przez różne agencje 

takie jak Joint Distribution Committee, American Express Company, banki itd. a z 

przedstawionych dowodów nie wynika, że istnieje nagląca potrzeba Pańskiej osobistej 

obecności w Polsce z przykrością muszę poinformować, że w chwili obecnej nie możemy 

rozpatrzyć pozytywnie Pańskiego wniosku. 

Zwracając opłatę 9$, która dołączona była do wniosku pozostaję  

Pańskim uniżonym sługą 

Za Sekretarza Stanu: 

Alvey A. Ades 

II Pomocnik Sekretarza 

Załącznik: 

Opłata, jak podano wyżej. 

  



Odnosi się do  

PC 1-21-13109 

29 stycznia 1921 r. 

Szanowny Pan James A. Pratt 

Szkoła Williamson 

Hrabstwo Delaware, Pensylwania 

Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na Pańskie pismo z 24 stycznia 1921 r. odnośnie wniosku Pana Anthony’ego 

Hoinoskiego o wydanie paszportu, który zamierza wykorzystać do podróży do Polski 

informujemy, że zwarzywszy na fakt, że środki pieniężne do tego kraju przez różne agencje 

takie jak Joint Distribution Committee, American Express Company, banki itd. A z 

przedstawionych przez Pana Hoinoskiego dowodów nie wynika, że istnieje nagląca potrzeba 

jego osobistej obecności w Polsce Departament jest zmuszony odmówić wydania mu 

paszportu w chwili obecnej. 

Pozostaję 

Pańskim uniżonym sługą 

Szef Wydziału Kontroli Paszportowej 

  



Zarząd  

Bezpłatnej Szkoły 

Zawodowej Mechanicznej 

Szkoła Williamson 

Hrabstwo Delaware 

24 stycznia 1921 r. 

Odnośnie P.C. 12-20-777 

Od:  James A. Pratt, Pedagog 

Bezpłatnej Szkoły Williamson, Pensylwania 

Do:  Departament Stanu 

Wydział Kontroli Paszportowej, Waszyngton D.C. 

Temat: HOINOSKY ANTHONY 

 

Szanowni Państwo, 

Wyżej wymieniona osoba, rehabilitowany uczeń pod opieką Federalnej Komisji ds. Edukacji 

Zawodowej w tej szkole zwrócił się do mnie z prośbą by napisać do Państwa w sprawie jego 

wniosku o wydanie paszportu na wyjazd do Polski. Pan Hoinoski otrzymał pismo z datą 6 

grudnia 1920 r., w którym poproszono go o dostarczenie do Departamentu listów, które 

ostatnio otrzymał od matki, z których wynikałaby pilna potrzeba jego osobistej obecności w 

Polsce. Pan Hoinoski twierdzi, że wysłał te listy do Biura Kontroli Paszportowej, ale do dziś 

nie otrzymał odpowiedzi. 

Jako że Pan Hoinoski tylko w ograniczonym stopniu posługuje się językiem angielskim 

zwrócił się z prośbą do osoby piszącej te słowa, jako Radcy Federalnej Komisji ds. Edukacji 

Zawodowej o zasięgnięcie informacji, które mogą Państwo przedstawić, dotyczących jego 

wniosku. Uczeń ten jest niezwykle wartościowym młodym człowiekiem i poświęcił wiele dla 

swojego przybranego kraju. Jego Matka jest starszą kobietą, a on z niepokojem czeka na to, 

by się z nią zobaczyć przed jej śmiercią, jeśli to możliwe. Jeśli zezwolenie na wyjazd do 

Polski nie koliduje to z interesami amerykańskich obywateli jestem pewien, że zarówno Pan 

Hoinoski jak i jego Matka szczerze docenią pomoc, której może udzielić Departament Stanu. 

Z poważaniem, 

James A. Pratt, Radca   



WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Pensylwania 

Hrabstwo Lackawanna  

 

Ja, Anthony Hoinoski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu  

Do POLSKI 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się we wsi Chojny Młode, powiat Łomża, Polska-Rosja 

15 stycznia 1888 roku; 

Że mój ojciec, Teofil Hoinoski, urodził się w Polsce-Rosji i mieszka obecnie nie żyje 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z (brak); że przebywam 

nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 12 lat, od 1908 do (brak) r. w Scranton, 

Pensylwania;  

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym hrabstwa 

Middlesex w Colonia 30 listopada 1918 roku, co poświadczone jest załączonym 

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

Że przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi od czasu uzyskania obywatelstwa w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

brak 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Scranton w Stanie Pensylwania, gdzie uczę 

się(?) w szkole zawodowej dla żołnierzy-inwalidów. 

Mój ostatni paszport wydany został brak  

Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu 12 

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 Zobaczyć się z matką w podeszłym wieku 

Francja, Szwajcaria, Czechosłowacja  Po drodze 

Wyspy Brytyjskie, Holandia 

Danzig (Gdańsk) 

Po drodze 

Po drodze 

  

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie (brak) dn. 21 

września 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. 

 

Anthony Hoinoski 

Przysięga złożona przede mną 

29 sierpnia 1921 r. 

(własnoręczny podpis) 

Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego USA w Scranton, Pensylwania 

 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 33 lata Usta: średnie  

Wzrost: 5 stóp, 10 cali Podbródek: szeroki 

Czoło: średnie Włosy: brązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: ciemna 

Nos: spiczasty Twarz: długa 

Znaki szczególne amputowana prawa noga 

 



IDENTYFIKACJA 

29 sierpnia 1921 r. 

Ja, Stanley Meckosky, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam w Scranton, Pensylwania; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Anthonego Hoinoskiego od 8 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. 

 Stanley Meckosky 

Górnik 

331 16th St. 

Scranton, Pensylwania 

 

 

Przysięga złożona przede mną  

29 sierpnia 1921 r. 

(własnoręczny podpis) 

Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego USA w Scranton, Pensylwania 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Szkoła Williamson 

Hrabstwo Delaware, Pensylwania 

 

 


