
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Connecticut  

Hrabstwo Fairfield 

 

 Ja, Stanisław Duda, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Kruszy w Polsce dn. 14 lipca 1893 roku; 

że mój ojciec Thausas (Tadeusz), urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Rotterdamu w Holandii w 

czerwcu 1910 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych jedenaście lat, 

od 1910 do 1922 r. w Bridgeport, Connecticut; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Hrabstwa 

Fairfield w Bridgeport, Connecticut dn. 11 lutego 1920 roku, co poświadczone jest 

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

w następujących miejscach przez następujący okres: brak; 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Bridgeport w stanie Connectidut, gdzie pracuję 

jako pomocnik w odlewni. 

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 

Szwajcaria, Czechosłowacja, Austria,  

Wyspy Brytyjskie, Dania, Holandia 

 

Odwiedzić rodzinę 

Podróż 
 

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

w marcu 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 

2 marca 1922 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Najwyższego w Bridgeport, Connecticut 

 

 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 28 lat Usta: duże 

Wzrost: 5 stóp, 3 cale Podbródek: okrągły 

Czoło: wysokie Włosy: ciemnobrązowe 

Oczy: szare Karnacja: jasna 

Nos: prosty Twarz: owalna 

Znaki szczególne: blizny po krostach na twarzy 

 

IDENTYFIKACJA 

2 marca 1922 r. 

Ja, John J. Dubicki, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Bridgeport, Connecticut; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Stanisława Dudę od czterech 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: agent nieruchomości 
         ADRES ŚWIADKA: 107 Clarence Street 

Przysięga złożona przede mną 

2 marca 1922 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Najwyższego w Bridgeport, Connecticut 
 

Paszport proszę przesłać na adres: 

Stanisław Duda 

202 Hallam Street 

Bridgeport, Connecticut 

 



Krusza, 4 maja 1921 r. 

Drogi Synu, 

 W tym liście chcę napisać Ci, że Twoja matka, żona i dzieci żyją, ale już niedługo 

Twoja Matka odejdzie na zawsze. Jesteś moim dzieckiem i chcę zobaczyć Cię przed śmiercią 

raz jeszcze. Już dawno obiecałeś mi, że przyjedziesz do domu, ale obawiam się, że jeśli wciąż 

będziesz przekładać podróż nie zastaniesz mnie już. 

 Musisz pamiętać, że jestem sama na świecie i potrzebuję kogoś, kto się mną zajmie, że 

jestem już stara, więc przyjedź i zajmij się interesami, bo ja i Twoja żona nie poradzimy sobie 

same. 

 Jeśli zdecydowałeś, że zostaniesz w Ameryce na stałe musisz zabrać do siebie żonę i 

dzieci, są bez Ciebie samotni i mają prawo do tego, żeby być z Tobą. 

 Więc Synu przyjedź tak szybko, jak to możliwe zanim będzie za późno. Mamy 

nadzieję, że niedługo się zobaczymy. 

Kochające 

Matka i Żona 

 

Ja, niżej podpisany, organ władzy publicznej, oświadczam, że powyższa kopia listu 

otrzymanego przez Pana Stanisława Dudę jest wiernym tłumaczeniem załączonego listu. 

 

STAN CONNECTICUT 

HRABSTWO FAIRFIELD 

Bridgeport, 2 marca 1922 r. 

 


