
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Delaware 

Hrabstwo New Castle 

Ja, Teofil Kulesza, 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 dn. 7 stycznia 1891 roku; że 

mój ojciec, Łukasz Kulesza, urodził się w Polsce i mieszka obecnie w Łomży w Polsce; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Rotterdamu w Holandii w lutym 

1910 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych dziesięć lat, od 1910 do 

1920 r. w Chicago, Illinois i Wilmington, Delaware; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy 

Jork w Nowym Jorku dn. 9 czerwca 1919 roku, co poświadczone jest załączonym 

świadectwem naturalizacji; że jestem osobą na którą wydane zostało to świadectwo;  
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że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: -------------------- 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Wilmington w stanie Delaware, gdzie pracuję 

jako piekarz; 

Mój ostatni paszport wydany został -------------------- 

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 

Dania, Danzig 

Francja, Wyspy Brytyjskie 

Odwiedzić rodziców 

Po drodze 

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

dn. 8 marca 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 

26 lutego 1920 r. 

 

Zastępca sekretarza Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych w Wilmington, Delaware 



OPIS WNIOSKODAWCY 

WIEK: 29 lat USTA: duże 

WZROST: 5 stóp 10 cali PODBRÓDEK: okrągły 

CZOŁO: szerokie WŁOSY: ciemnobrązowe 

OCZY: niebieskie KARNACJA: jasna 

NOS: prosty TWARZ: pociągła 

ZNAKI SZCZEGÓLNE: --------------------- 

 

DENTYFIKACJA 

Wilmington, Delaware dn. 26 lutego 1920 r. 

Ja, Adam F. Jablonski, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Wilmington, Delaware; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Teofila Kuleszę od dziewięciu 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. 

 

MIEJSCE PRACY: rozlewnia 

ADRES ŚWIADKA: 804 Elm Street 

Wilmington, Delaware 

Przysięga złożona przede mną 

26 lutego 1920 r. 

 

Zastępca sekretarza Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych w Wilmington, Delaware 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

800 Chestnut Street 

Wilmington, Delaware 



 

 
 

 

26 lutego 1920 r. 

 

Departament Stanu 

Wydział Kontroli Paszportowej 

Waszyngton, D. C. 

 

Szanowny Panie, 

Załączam wniosek o wydanie paszportu Teofila Kuleszy wraz 

z oryginałem świadectwa naturalizacji, podpisaną fotografią i 

dolarem na pokrycie opłaty departamentowej.  

 

Z szacunkiem, 

 

Zastępca sekretarza 

  



Wilmington, Delaware 

9 marca 1920 r. 

Departament Stanu USA 

Wydział Kontroli Paszportowej 

Waszyngton D. C. 

 

Szanowny Panie, 

Piszę w odpowiedzi na Pańskie pismo PC 2-20-14596 z dn. 2 

marca b.r.  

Proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku o wydanie 

paszportu do Polski z następującego powodu: 

W Polsce mieszkają moi rodzice, którzy są już w podeszłym 

wieku. Są oni właścicielami dużego gospodarstwa, które chcą 

sprzedać, ponieważ nie mogą znaleźć nikogo do pracy, a ojciec 

jest za stary żeby się nim zajmować. Podjęli decyzję, by 

sprzedać gospodarstwo i przenieść się do Stanów Zjednoczonych, 

gdzie mieszkają ich dwie córki i dwóch synów. 9 marca b.r. 

trzymałem kolejny list od rodziców, w którym błagają mnie, bym 

natychmiast przyjechał do Polski i im pomógł, sprzedał 

gospodarkę i uporządkował inne sprawy. Myślę, że dotarcie do 

Polski, załatwienie wszystkich spraw i sprowadzenie rodziców 

do Stanów Zjednoczonych zajmie około trzech miesięcy. 

W Wilmington, Delaware prowadzę własny biznes i jestem 

właścicielem posiadłości wartej około dziesięciu tysięcy 

dolarów. Jestem gotowy na wszelkie poświęcenia, liczę się ze 

wszystkimi trudnościami i problemami o których mowa w Pańskim 

piśmie, żeby tylko dotrzeć na czas do rodziców by pomóc im ze 

wszystkim. 

Mam nadzieję, że po przeczytaniu mojego pisma pozytywnie 

rozpatrzy Pan mój wniosek o wydanie paszportu.  



Z góry dziękuję i będę wdzięczny za najmniejszy przejaw 

dobrej woli przy rozpatrywaniu mojego wniosku. 

 

 

 

 


