
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Pensylwania  

Hrabstwo Luzerne 

 

Ja, Aleksander Konarzewski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu do ziemi łomżyńskiej, powiat ostrowski, wieś Tarnowo Goski, gmina 

Warchoły  

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się we wsi Tarnowo Goski, powiat ostrowski, Polska  

4 listopada 1883 roku;   

Że mój ojciec, Michał Konarzewski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie we wsi Tarnowo 

Goski 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Bremy dn. 15 października 1904 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 16 lat, od 1904 do 1920 r. 

w Hazleton i West Hazleton, Pensylwania 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym Hrabstwa 

Luzerne w Wilkes Barre 14 listopada 1913 roku, co poświadczone jest załączonym 
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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 W. Hazleton w stanie Pensylwania, gdzie 

pracuję jako górnik 

Mój ostatni paszport wydany został to mój pierwszy wniosek 

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

ośmiu 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 

 

Dania, Danzig 

Francja, Wyspy Brytyjskie 

Odwiedzić chorych rodziców w podeszłym 

wieku 

Po drodze 

podróż 

  

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

dn. 8 kwietnia 1920 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 

               15 marca 1920 r. 

 
 
    Sekretarz Sądu Powszechnego w Wilkes Barre 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 36 lat Usta: normalne 

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: czarne 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: prosty Twarz: pociągła, ale pełna 

Znaki szczególne mały niebieskie ślad po węglu na nosie  

 

IDENTYFIKACJA 

15 marca 1920 r. 

Ja, John H. Bonin, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Hazleton w Pensylwanii; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Aleksandra Konarzewskiego od ośmiu 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 H. Bonin 
ZAWÓD: prawnik 

ADRES ŚWIADKA: Hazleton, Pensylwania 
 

                      Przysięga złożona przede mną 

               15 marca 1920 r. 

 
 
    Sekretarz Sądu Powszechnego w Wilkes Barre 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

120 Clay Ave, 

West Hazleton, Pensylwania 

  



 

Hazleton, Pensylwania 

31 marca 1920 r. 

W sprawie PC 3-20-13379 

Paszport dla A. Konarzewskiego 

 

Chas. B. Welsh 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowny Panie, 

 Piszę w odpowiedzi na pismo z 26 marca. Pan Aleksander 

Konarzewski zwrócił się do mnie z prośbą by ponowić wniosek o 

wydanie paszportu. Wysyła Państwu listy, w których oświadcza, 

że podróż jest pilna. Jego rodzice, którzy są schorowani i w 

podeszłym wieku nie mogą doczekać się, kiedy zobaczą syna. 

Musi on też zająć się kwestiami majątkowymi i uważa, że 

pozwolenie na wyjazd na dwa miesiące pozwoli mu uporządkować 

wszystkie sprawy. 

 Będę niezmiernie wdzięczny, jeśli niezwłoczne zajmie się 

Pan tą sprawą. 

Z poważaniem 

 


