
 

 

WYDZIAŁ WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

 Ja, Stanislaw Roginski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w 

Waszyngtonie o wydanie paszportu. 

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Kolnie w Polsce dn. 8 maja 1892 roku; że 

emigrowałem do Stanów Zjednoczonych w 1909 roku; że przebywam nieprzerwanie w 

Stanach Zjednoczonych 12 lat, od 1909 do 1921 r., głównie w Charleroi w stanie 

Pensylwania;      

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym Stanów 

Zjednoczonych w Waco w stanie Texas dn. 3 sierpnia 1918 roku, co poświadczone jest 

załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem właścicielem paszportu nr ----- wydanego 

przez --------; że jestem osobą, na którą wydane zostało to świadectwo i ten paszport; 

Że moim stałym miejscem zamieszkania jest Charleroi w stanie Pensylwania, a tymczasowo 

mieszkam w Kolnie w Polsce.  

Opuściłem Stany Zjednoczone w 1921 r., przybywając do Kolna w Polsce w 1921 r., gdzie 

obecnie przebywam w celu odwiedzin u rodziny; 
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Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres:  

Polska – od 1892 r. do 1909 r. 

Polska – od 1921 r. do dziś 

Pragnę pozostać obywatelem Stanów Zjednoczonych i zamierzam wrócić by tu na stałe 

zamieszkać wypełniać obowiązki obywatelskie w ciągu --- lub kiedy otrzymam paszport 

Nie wnioskowałem o wydanie paszportu Stanów Zjednoczonych ani o rejestrację w 

konsulacie w żadnym innym miejscu, gdzie odmówiono mi jego wydania. 

Że paszport niezbędny mi jest by wyjechać do niżej określonych krajów w następującym celu: 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska 

Niemcy i inne niezbędne kraje 

W drodze do Stanów Zjednoczonych 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Amerykański Konsulat Generalny w Warszawie, Polska 

Przysięga złożona przede mną 6 grudnia 1922 r. 

  
Wicekonsul Stanów Zjednoczonych 

  



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 30 lat Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 6 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: ciemny blond 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: średni Twarz: owalna 

Znaki szczególne: brak 

 

 

Dokumenty identyfikacyjne: 

Świadectwo naturalizacji nr 1068936 wydane przez Zastępcę Sekretarza w Waco w stanie 

Texas dn. 3 sierpnia 1918 r. 

Zwolnienie z Armii Stanów Zjednoczonych wydane dn. 27 grudnia 1918 w Camp Dix w 

stanie New Jersey. 

Polski paszport nr 67604 wydany 8 czerwca 1921 r. przez Polski Konsulat Generalny w 

Nowym Jorku. 

  



AFFIDAVIT WYJAŚNIAJĄCY UŻYCIE ZAGRANICZNEGO PASZPORTU 

 

Ja, Stanisław Roginski, uroczyście przysięgam, że poniższe 

zeznanie jest zgodne z prawdą: 

W maju 1921 roku otrzymałem list od ojca, w którym napisał, że 

moja matka jest chora. Jako że nie widziałem rodziców od dwunastu lat 

postanowiłem udać się do Polski. Agent statku parowego z East 3rd 

Avenue w Nowym Jorku, którego nazwiska nie pamiętam, zdobył dla mnie 

polski paszport. Myślałem, że podczas podróży do Polski normalną 

procedurą jest używanie polskiego paszportu i nie byłem świadomy tego, 

że popełniam czyn mogący w sposób negatywny wpłynąć na moje 

amerykańskie obywatelstwo. Mój wuj i kuzyn mieszkają w Monessen w 

stanie Pensylwania. Wróciłbym wcześniej, jednak w drodze do Polski 

zostałem okradziony. Od kuzyna otrzymałem już bilet na parowiec i mam 

nadzieję na jak najszybszy powrót do Stanów Zjednoczonych. 

 

 

Amerykański Konsulat Generalny 

Warszawa, Polska 

 

Przysięga złożona przede mną 6 grudnia 1922 r. 

 
Wicekonsul Stanów Zjednoczonych 


