
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork   

Hrabstwo Erie 

 

Ja, Charles Mioduszewski, 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 Polsce 15 października 1882 roku 

Że mój ojciec, Jan Mioduszewski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Genui we Włoszech w kwietniu 

1904 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 20 lat, od 1904 do 

1924 r. w Baltimore, Maryland; Detroit, Michigan; Buffalo i Forks, Nowy Jork   

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym USA dla 

Zachodniego Dystryktu Nowego Jorku w Buffalo, Nowy Jork 1 lipca 1912 roku, co 
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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:  

Jedna krótka wycieczka do Europy w 1921 r. 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Forks w stanie Nowy Jork, gdzie pracuję jako 

duchowny 

Mój ostatni paszport wydany został przez Departament Stanu w Waszyngtonie D.C. 8 lipca 

1921 roku i dołączony jest do wniosku, z prośbą o jego zwrot jako pamiątki 

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 

Francja – Niemcy – Polska  

Norwegia, Dania, Szwecja 

Włochy – Szwajcaria – Austria  

Czechosłowacja – Węgry – Hiszpania  

Palestyna – Egipt – Wyspy Brytyjskie  

Podróż 

  

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

Lafayette dn. 28 czerwca 1924 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 

               9 czerwca 1924 r. 
 

             
            Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego USA w Buffalo, Nowy Jork 

   

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 41 lat Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 8 1 2⁄  cali Podbródek: kwadratowy 

Czoło: wysokie Włosy: jasnobrązowe 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: spiczasty Twarz: okrągła 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

 

ZE STAREGO PASZPORTU 

 
 



Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Dostarczyć reprezentantowi Izby Handlowej USA, Waszyngton D.C.  

 

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

(AFFIDAVIT) 

 

Stan Nowy Jork 

Hrabstwo Erie 

 

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. 

 

 

 

Przysięga złożona przede mną, Zastępcą Sekretarza na terenie i dla hrabstwa Erie i Stanu 

Nowy Jork, 9 czerwca 1924 roku  

 

 

 



DEPARTAMENT STANU 

WYDZIAŁ PASZPORTOWY 

 

Paszport Nr 440655 

Wydany 13 czerwca 1924 r. 

PRZEDŁUŻONY 3 marca 1925 r. 

TRACI WAŻNOŚĆ 4 czerwca 1925 r. 

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI I WPROWADZENIE 

ZMAN W PASZPORCIE 

 

Ja, niżej podpisany, lojalny obywatel Stanów Zjednoczonych, uroczyście przysięgam, że 

jestem osobą, na którą Departament Stanu wydał paszport o numerze i z datą podanymi 

powyżej, co potwierdzam swoim podpisem; uroczyście przysięgam, że pragnę przedłużyć 

ważność paszportu by odwiedzić państwa wymienione w paszporcie w celach w nim 

zawartych. 

 

IMIĘ I NAZWISKO Charles Mioduszewski 

ULICA 750 Fillmore Ave 

MIASTO Buffalo 

STAN Nowy Jork 

 

 

Przysięga złożona przede mną w dniu dzisiejszym 

 Agent Departamentu Stanu 

 


