
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

Paszport wydany 21 kwietnia 1922 r. 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Onondaga 

 

 Ja, Peter Gonsiewski i Mary Gonsiewski, NATURALIZOWANY I LOJALNY 

OBYWATEL STANÓW ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do 

Departamentu Stanu w Waszyngtonie o wydanie paszportu dla mnie i dla córki Mary, 16 lat. 

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się we wsi Kąty w Polsce dn. 1 sierpnia 1878 

roku; że mój ojciec, Valentine Gonsiewski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Bremy dn. ok. 1 września 1895 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych osiemnaście lat, od 1895 do 

1922 r. przy 1331 Burnet Ave, Syracuse, Nowy Jork; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Hrabstwa 

Onondaga w Syracuse dn. 22 stycznia 1921 roku, co poświadczone jest załączonym 

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: ---------------; 
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GONSIEWSKI 

(GĄSIEWSKI) 

Nr 150859 



I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 1331 Burnet Ave, Syracuse, w stanie Nowy 

Jork, gdzie zajmuję się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych. 

Mój ostatni paszport wydany został nigdy nie wydano mi innego paszportu; 

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 

Polska 

Niemcy 

Wyspy Brytyjskie, Francja, Holandia 

 

Odwiedzić rodzinę 

Odwiedzić rodzinę 

podróż 
 

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

Lituania w maju 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 

30 marca 1922 r. 

 
Sekretarz Sądu Najwyższego w Syracuse, Nowy Jork 

 

 

 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 42 lata Usta: małe 

Wzrost: 5 stóp, 6 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: wysokie Włosy: ciemne 

Oczy: szare Karnacja: ciemna 

Nos: średnie Twarz: okrągła 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

30 marca 1922 r. 

Ja, John Ripka, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Syracuse; że znam osobiście wyżej wymienionego Petera 

Gonsiewskiego od dwudziestu siedmiu 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: kupiec 

         ADRES ŚWIADKA: 1400 Burnet Ave 
Przysięga złożona przede mną 

30 marca 1922 r. 

 
Sekretarz Sądu Najwyższego w Hrabstwie Onondaga, Syracuse 
 

Paszport proszę przesłać na adres: 

1331 Burnet Ave  

Syracuse, Nowy Jork 

  



Kwiecień 1922 r. 

Matka zmarła 18 lat temu w czasie wojny, w 1915 roku. Ojciec zmarł, zostawiając czwórkę 

dzieci: Petera Gąsiewskiego, 43 lata i Josepha Gąsiewskiego, 35 lat, zamieszkałych w 

Ameryce i dwie córki, które mieszkają w Europie: Mary, 40 lat i Francis, 31 lat. Ojciec 

zostawił nam w Europie spadek i, ponieważ jestem najstarszy, chciałbym uporządkować 

sprawy majątkowe.  

Moje miejsce urodzenia to gubernia łomżyńska, powiat Kolno, gmina Mały Płock, wieś Kąty. 

 

TŁUMACZENIE LISTU 

31 listopada 1919 r. 

Drogi bracie, 

W pierwszych słowach listu przesyłam Ci moje błogosławieństwo, a w odpowiedzi 

powinieneś przesłać mi swoje. 

Ja – Twoja siostra Mary – i moi synowie, Marion i Francis, przesyłamy Ci nasze 

najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszystkiego, czego pragniesz od Boga. 

Piszemy, by przekazać Ci, że otrzymaliśmy pieniądze od Ciebie i teraz ja – Twoja 

siostra Francis – razem z mężem i synem Frankiem Tobie, drogi bracie, Twojej żonie i 

dzieciom przesyłamy najlepsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wesołych świąt. 

W poprzednich listach pisaliśmy Ci co u nas, ale nie wiemy, czy do Ciebie dotarły, bo 

nie otrzymaliśmy od Ciebie odpowiedzi. Doszła do nas twoja fotografia i bardzo cieszymy 

się, że mamy Twoje zdjęcie i kiedy na nie patrzę wierzę, że to prawdziwy Ty. 

Napisałeś, że zamierzasz nas odwiedzić i bardzo ucieszyła nas ta wiadomość, nie 

możemy się doczekać Twojego przyjazdu. Bardzo dziękujemy ci za pieniądze. Jest nam 

bardzo ciężko. Bolszewicy zrujnowali nasze plony, zabrali konie, spalili dom. Całe 

miasteczko jest w ruinie. Chcemy poprosić Cię o radę odnoście tego, co mamy robić – jako że 

jesteś najstarszy, liczymy na Twoją pomoc. 

Twoja siostra  

Francis 



 

Peter Gonsiewski oświadcza, że jego matka i ojciec zmarli, 

pozostawiając czworo dzieci, z których on jest najstarszy. Że 

jego siostry mieszkają w Europie i że został tam majątek po 

rodzicach i wyrusza on do Europy by odwiedzić siostry i 

naradzić się z nimi w sprawie tego, co zrobić ze spadkiem. 

Że jego miejscem urodzenia jest gubernia łomżyńska, powiat 

Kolno, gmina Mały Płock, wieś Kąty. Że jego córka, Mary V. 

Gonsiewski urodziła się 13 stycznia 1905 roku w Syracuse, Nowy 

Jork, co poświadczone jest świadectwem jej chrztu. 

 

 


