
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Pensylwania   

Hrabstwo Philadelphia  
 

Ja, Wladislaw Rogalski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu towarzyszy mi mój nieletni syn Kasimer (Charles) – lat 5, urodzony w 

Philadelphii w stanie Pensylwania. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Ostrowi w Polsce 1 listopada 1893 roku; 

Że mój ojciec, Stanislaw Rogalski, urodził się w Polsce  i mieszka obecnie w Polsce; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga 7 grudnia 1907 roku; 

że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych czternaście lat, od 1907 do 1922 r. w 

Philadelphii w stanie Pensylwania;      

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym USA w 

Philadelphii w stanie Pensylwania dn. 9 stycznia 1919 roku, co poświadczone jest 
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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: brak 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 2228 Brandywine St, Philadelphia w stanie 

Pensylwania, gdzie pracuję jako piekarz. 

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

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 

 

Wyspy Brytyjskie, Francja, Dania 

 

Odwiedzić ojca i uporządkować sprawy 

majątkowe 

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

10 maja 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 

31 marca 1922 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych 
Wschodni Dystrykt Pensylwanii 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 28 lat Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 5 cali Podbródek: średni 

Czoło: średnie Włosy: blond 

Oczy: ciemnobrązowe Karnacja: jasna 

Nos: średni Twarz: okrągła 

Znaki szczególne: kuleje(?) na prawą nogę 

 

IDENTYFIKACJA 

31 marca 1922 r. 

Ja, Frank Schurgot, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam przy 1645 Hunting Park Ave; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Stanislawa Rogalskiego od dwóch 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: makler 

ADRES ŚWIADKA: 1645 Hunting Park Ave 
Philadelphia 

Przysięga złożona przede mną 

31 marca 1922 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych 
Wschodni Dystrykt Pensylwanii 
 

Paszport proszę wysłać na adres: 

2228 Brandywine St. 

Philadelphia, Pensylwania 



     

 



LIST OD OJCA 

 

list pisany dnia 10 grudnia od 

ciebie Synu list otrzymalym 

6 grudnia zaktory cy serdecnie 

dziękuję ateros wpiersech słowach 

mego listu przemawiam tamy 

Słowamy bozemy Niech Będzie 

pochwalony Jezus chrystus 

aspodziewam się zemy Synu 

Odpowis nawieky wiekuw 

Amen ateras ci donosę Synu 

kochany zety nam pises zebys  

chciał przyiechac dokraju 

ateros to cy syny donosę onasem 

zdrowiu i powodzeniu ze moje nie 

koniecnie jest zdrowie bo jestem 

chory to ciebie prose Synu zeby 

przyiechał bo bardzio my 

jestes potrzebny bo ja nie mogę 

juś robic wgroncie bo jus nie 

moje lata teros robic to ciebie 

prose Synu zebys przyiechał  

bo ja chcie naciebie zapisac 

ten majątek i bo mie jest bardzo 

by było przykro gdyby 

miało się dostac wobce ręce tylko 

jabym chciał Synu zebys ty 

przyiechał bo wies Synu ze ja 

wiecej niemam dzieci tylko 

ciebie jednigo mam i prose cie 

bie Synu jesce ros ale tak ciebie 

z prose zwielkiem płacem bo mie 

jest bieda strasna stego zeja 

nie moge nic robic bo jestem 

chory to my cięsko a i widzie 

Synu ze i matka tes jest juś 

nie młoda doroboty nie zdatna 

awięcej nie ma robic komu ze 

tylko jest jedna siostra mania 

ateras to ciebie synu prose 

zejak ten list otrzymas to 

zebys zaras przyiechał i  

ateras to cie prose synu 

 



 

 

 

 

 

ateras to ciebie bracie kochany 

brosę bardzio ze przecies 

zemiej litos nade namy bracie 

bowies zeunas niema komu 

robic bo ojce jest jus niemłody 

to robic nie moze aitak samo 

i matka tak jest jus nie 

moze robic tylko ja sama 

muse robic bracie kochany 

bowies zeja samej jest cię 

sko robic ateros to ciebie 

prosę bracie kochany zwiel 

kiem zalem i płace zebys 

przyiechał bo jak nie 

przyiadzies to twój mająte 

majątek przepadnie 

bracie kochany jescie ras ciebie 

prosę zebys zaras przyiech 

zaras(?) jak ten list otrzymos  

to przyizdziaj jak najpredzj 

 


