
  

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Michigan 

Hrabstwo Wayne 

 

Ja, Alexander Jarosinski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu  

Do Polski 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Jeziorku w Polsce 6 kwietnia 1880 roku; 

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

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Bremy 9 maja 1901 roku; że 

przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 19 lat, od 16.03.1901 do 1920 r. w 

Detroit, Michigan;  

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Objazdowym Wayne w 

Detroit, Michigan 15 września 1906 roku, co poświadczone jest załączonym świadectwem 

naturalizacji; że jestem osobą na którą wydane zostało to świadectwo; 

Że przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi od czasu uzyskania obywatelstwa w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

brak 

ALEXANDER JAROSIŃSKI 



I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Detroit w Stanie Michigan, gdzie pracuję jako 

piekarz. 

Mój ostatni paszport wydany został brak  

Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu 6 

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 wizyta u krewnych, uregulowanie kwestii 

majątkowych 

Dania, Danzig (Gdańsk) Po drodze 

Wyspy Brytyjskie, Francja Po drodze 

  

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

dn. 5 kwietnia 1920 roku. 

 

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. 

 

Alexander Jarosinski 

Przysięga złożona przede mną 

3 marca 1920 r. 

(własnoręczny podpis) 

Sekretarz Sądu Federalnego w Detroit, Michigan 

 

 

 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 39 10/12 lat Usta: małe  

Wzrost: 5 stóp, 5,5 cali Podbródek: niski 

Czoło: wysokie Włosy: jasnobrązowe 

Oczy: szare Karnacja: ciemna 

Nos: mały Twarz: owalna 

Znaki szczególne brak 

 

IDENTYFIKACJA 

3 lutego 1920 r. 

Ja, Anthony G Grzezinski, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Detroit, Michigan; że znam osobiście wyżej wymienionego 

Alexandra Jarosinskiego od 10 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. 

 Anthony G Grzezinski 

Nieruchomości 

Adres świadka: 1196 Junction Ave 

Detroit, Michigan 

 

 

Przysięga złożona przede mną  

3 lutego 1920 r. 

(własnoręczny podpis) 

Sekretarz Sądu Federalnego w Detroit, Michigan 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Alexander Jarosinski 

1575 Michigan Avenue 

Detroit, Michigan 

 



Detroit, Michigan 01.04.1920 r. 

W odpowiedzi na P.C. 2-20-341 

Departament Stanu 

Wydział Paszportowy 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowni Państwo, 

W liście z dn. 10 lutego 1920 r. zwrócono się do mnie z prośbą, by zaczekać na paszport do 

Polski z powodu różnych trudności związanych z podróżą i wstrzymać się miesiąc lub dwa z 

ponowieniem wniosku. Poinformowano mnie, że warunki są już lepsze więc zwracam się z 

prośbą o wydanie paszportu bym mógł uregulować kwestie majątkowe w Polsce, odwiedzić 

moich braci i siostry, których nie widziałem od dwudziestu lat i pomóc biednym krewnym, 

którzy stracili majątki i członków rodziny. Jest to najdogodniejszy dla mnie czas na wizytę w 

Polsce, ponieważ uregulowałem swoje sprawy biznesowe i nie podejmę żadnych innych 

przedsięwzięć dopóki nie wrócę z Polski. Wydano wiele paszportów ludziom, którzy nie mają 

równie ważnego powodu do wyjazdu do Europy. Liczę się ze wszystkimi przeszkodami i 

trudnościami. Parowce regularnie kursują bezpośrednio między Nowym Jorkiem a 

Gdańskiem, zatem podróż jest dozwolona. W załączeniu przesyłam dolara na rzecz 

odnowienia mojego wniosku. 

Ufam, że moja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie 

Z wyrazami szacunku 

A. Jarosinski 

1575 Michigan Avenue 

  



 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Michigan 

Hrabstwo Wayne 

 

Ja, Alexander Jarosinski, 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 6 kwietnia 1880 roku; 

Że mój ojciec, John Jarosinski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Bremy w Niemczech w marcu 1897 roku; 

że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 28 lat, od 1897 do 1925 r. w Detroit, 

Michigan, z wyjątkiem mojej wizyty w Polsce 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Objazdowym Wayne w Detroit 15 

września 1906 roku, co poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem osobą na 

którą wydane zostało to świadectwo; 

Że przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi od czasu uzyskania obywatelstwa w następujących 

miejscach przez następujący okres: 

Polska od kwietnia 1920 r. do lutego 1921 r. 

 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Detroit w Stanie Michigan, gdzie pracuję jako agent 

nieruchomości(?). 

Mój ostatni paszport wydany został przez Departament Stanu 13 kwietnia 1920  

WNIOSEK O WYDANIE 

PASZPORTU 

OBYWATEL 

NATURALIZOWANY 

 



Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu 12 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 

Włochy, Austria Wycieczka po Europie 

Polska, Niemcy  

Anglia, Czechosłowacja, Węgry  

  

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

17 lutego 1925 roku. 

 

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. 

 

Alexander Jarosinski 

Przysięga złożona przede mną 

14 stycznia 1925 r. 

(własnoręczny podpis) 

Zastępca Sekretarza Sądu Federalnego w Detroit, Michigan 

 

OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 44 lata Usta: małe  

Wzrost: 5 stóp, 5,5 cali Podbródek: ?? 

Czoło: wysokie Włosy: brązowe 

Oczy: szare Karnacja: ciemna 

Nos: mały Twarz: owalna 

Znaki szczególne brak 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Alexander Jarosinski 

1575 Michigan Avenue 

Detroit, Michigan 



OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

(AFFIDAVIT) 

 

Stan Michigan  

Hrabstwo Wayne 

 

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. 

 

Alex Jarosinski 

 

Przysięga złożona przede mną, notariuszem na terenie i dla hrabstwa Wayne i Stanu Michigan 

14 stycznia 1925 r. 

Anthony Brzezinski(?) 

 

 


