
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Missouri   

Hrabstwo Miasto St. Louis 
 

Ja, Alexander Kalinka, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu.  

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży w Rosji 5 kwietnia 1860 roku; 

Że mój ojciec, Paul Kalinka, urodził się w Rosji i mieszka obecnie nie żyje; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga w kwietniu 1890 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 31 lat, od 1890 do 1921 r. 

w East St. Louis, Illinois i St. Louis, Missouri    

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym USA dla 

Wschodniego Dystryktu Missouri w St. Louis, Missouri 7 stycznia 1911 roku, co 

poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem osobą na którą wydane 

zostało to świadectwo;  

ALEKSANDER 

KALINKA 

Nr 81002 



Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: brak 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest St. Louis w stanie Missouri, gdzie pracuję jako 

pracownik fizyczny 

Mój ostatni paszport wydany został brak 

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 

 

Francja, Wyspy Brytyjskie, Dania, 

Danzig, inne kraje 

 

Pomoc bratu i uporządkowanie spraw 

majątkowych 

Po drodze 

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

wiem dn. około 1 września 1921 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 

               17 sierpnia 1921 r. 

 
            Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego w St. Louis, Missouri 

Podpis krzyżykiem 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 61 lat Usta: proste 

Wzrost: 5 stóp, 2 cale Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: ciemne 

Oczy: brązowe Karnacja: jasna 

Nos: mały Twarz: owalna 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

17 sierpnia 1921 r. 

Ja, Joseph A. Osborne, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam w St. Louis, Missouri; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Alexandra Kalinkę od 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. 

 

Joseph A. Osborne 

ZAWÓD: fryzjer 

ADRES ŚWIADKA: 1452 Cass Ave 

               Przysięga złożona przede mną 

               17 sierpnia 1921 r. 

 
            Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego w St. Louis, Missouri 

 

Paszport proszę przesłać na adres: 

1452 Cass Ave 

St. Louis, Missouri 



List napisany 29 czerwca 1921 r. 

 

W pierwszych słowach mojego listu witam Cię drogi bracie w 

imię Jezusa Chrystusa. Chcę Cię powiadomić, że jesteśmy zdrowi 

i życzymy Ci szczęścia i zdrowia i wszystkiego, czego życzysz 

sobie od Boga. Nie mam żadnych wieści, jedynie to, że musimy 

płacić wysokie podatki – 500 marek od duszy, w tym roku 

postawiłem stodołę, a Mareczka wybiera się do Ameryki ze swoją 

córką. Pozdrawiam Cię serdecznie, także moje dzieci i żona – 

Bolesław, Zygmunt i Leonora – przesyłają drogiemu wujkowi i 

szwagrowi serdeczne pozdrowienia.  

Pragnący zobaczyć się z Tobą 

szczerze oddany  

Stanisław Kalinka 

 

Przekazuję też pozdrowienia od wszystkich Twoich przyjaciół, 

proszę odpisz na ten list. 

 

Stan Missouri 

Miasto St. Louis 

Niniejszym poświadczam, że powyższe jest wiernym 

tłumaczeniem załączonego listu. 

 

 

 



 

 OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

(AFFIDAVIT) 

 

Stan Missouri 

Hrabstwo Miasto St. Louis 

 

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. 

 

 

Podpis krzyżykiem 

 

Przysięga złożona przede mną, notariuszem, na terenie i dla hrabstwa miasta St. Louis i stanu 

Missouri dn. 31 sierpnia 1921 roku  

 

 


