
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Massachusetts  

Hrabstwo Worcester 
 

 Ja, Marcel Saniewski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu do Polski.  

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Rosji (Polsce) [*Konopki, Łomża] w 

listopadzie [dzień nieznany] 1889 roku; że mój ojciec Andrzej(?) Saniewski, urodził się w 

Rosji (Polsce) i mieszka obecnie w Polsce; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Bremy w Niemczech w maju 1907 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 12 lat, od 1907 do 1919 r. w 

Worcester, Massachusetts; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Hrabstwa 

Richmond w Augusta, Georgia dn. 6 grudnia 1918 roku, co poświadczone jest załączonym 

MARCEL 

SANIEWSKI 

Nr 187104 



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 Worcester w stanie Massachusetts, gdzie 

pracuję jako lutowacz. 

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 

Łomża, Polska 

 

Dania, Danzig 

Francja, Wyspy Brytyjskie 

 

Pomoc ojcu, uporządkowanie spraw 

majątkowych 

Po drodze 

podróż 
 

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

nie wiadomo w maju 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 

11 lutego 1920 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Najwyższego w Worcester, Massachusetts 

 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 30 lat Usta: małe 

Wzrost: 5 stóp, 7 cali Podbródek: cofnięty 

Czoło: wysokie Włosy: ciemnobrązowe 

Oczy: niebieskie Karnacja: rumiana 

Nos: wydatny Twarz: pełna 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

11 lutego 1920 r. 

Ja, Chester F. Naumowicz, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Worcester, Massachusetts; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Marcela Saniewskiego 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. 

 

ZAWÓD: absolwent studiów prawniczych 

         ADRES ŚWIADKA: 17 Lamartine Street 

Przysięga złożona przede mną 

11 lutego 1920 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Najwyższego w Worcester, Massachusetts 
 

Paszport proszę przesłać na adres: 

14 Scott Street 

Worcester, Massachusetts 

 



 

17 Lamartine Street 

Worcester, Massachusetts 

13 marca 1920 r. 

 

Pan Welch 

Kierownik Wydziału Paszportowego 

Departament Stanu 

Waszyngton, D.C. 

 

Szanowny Panie Welch, 

próbowałem skontaktować się z Panem dwa razy przez Pańskie biuro w Waszyngtonie 

w sprawie załączonego wniosku o paszport do Polski, lecz nie Pana zastałem. W tamtym 

czasie Pański departament nie wydawał paszportów do Polski, jednak dowiedziałem się, że 

zakaz ten zniesiono i można już uzyskać paszport. 

Wnioskodawca jest mi dobrze znany i wiem, że jego sytuacja finansowa pozwala mu 

na pobyt za granicą. Pragnie on udać się do Polski by uporządkować sprawy majątkowe i 

sprowadzić do Stanów Zjednoczonych swojego ojca, który jest już w podeszłym wieku. 

Proszę o informację, czy wydany zostanie mu paszport. Jeśli odpowiedź będzie 

pozytywna, proszę o wysłanie paszportu na jego adres domowy zawarty we wniosku. 

Z góry dziękuję za wszelką pomoc w tej sprawie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

  

 

  


