
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Massachusetts  
Hrabstwo Plymouth 

 

Ja, John Jezewski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu.  

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się Romanach w Rosji (Polsce) 14 marca 1893 r.; że 

mój ojciec, Mateusz Jezewski, urodził się w Rosji i mieszka obecnie w Romanach, Rosja 

(Polska); 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga dn. 8 kwietnia 1912 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 9 lat, od 1912 do 1921 r. w 

Brockton, Massachusetts 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Sądem Dystryktowym Stanów 

Zjednoczonych w San Antonio, Texas 25 października 1919 roku, co poświadczone jest 

załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem osobą na którą wydane zostało to 

świadectwo; 

JAN JEŻEWSKI 



Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

Francja, od sierpnia 1917 r. do lipca 1919 r. 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Whitman w stanie Massachusetts, gdzie 

pracuję jako szewc 

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, Holandia, Francja, Szwajcaria, 

Danzig (Gdańsk),  

inne niezbędne państwa 

 

Pomoc ojcu 

Po drodze 

 

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

około 26 marca 1921 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 

18 marca 1921 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Najwyższego w Brockton, Massachusetts 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 28 lat Usta: normalne  

Wzrost: 5 stóp, 5 cali Podbródek: normalny 

Czoło: normalne Włosy: brązowe 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: normalny Twarz: pełna 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

18 marca 1921 r. 

Ja, Bronislaw ???, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam pod 14 Holbrook Ave, Brockton, Massachusetts; że znam 

osobiście wyżej wymienionego Johna Jezewskiego od siedmiu 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. 

 

ZATRUDNIENIE: szewc  

ADRES ŚWIADKA: 14 Holbrook Ave 

                    

Przysięga złożona przede mną 

18 marca 1921 r. 

 
Zastępca Sekretarza Sądu Najwyższego w Brockton, Massachusetts 
 

 



Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

John Jezewski 

29 Elm Place 

Whitman, Massachusetts 

 

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

AFFIDAVIT 

Stan Massachusetts  

Hrabstwo Plymouth 

 

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.  

 

Przysięga złożona przede mną na terenie i dla hrabstwa Plymouth w stanie Massachusetts 15 

lipca 1921 r. 

 

 

 

 



List napisany 3 maja 1921 r. 

 

Mój Drogi Synu, 

Ja, Twój ojciec, chcę Ci powiedzieć, że jestem już stary i 

schorowany i nie mogę już pracować, bo, jak wiesz, mam 80 lat. 

Proszę Cię, drogi synu, wróć do domu, nawet jeśli przyjedziesz 

tylko po to, by mnie pochować. 

Słyszałem, że nie możesz otrzymać paszportu, więc proszę 

Państwa, błagam, pomóżcie mojemu synowi z paszportem, by mógł 

wrócić do domu, bo jestem stary, nie mogę już dłużej pracować, 

mam 80 lat, a wiecie Państwo jakiej pracy można oczekiwać od 

80-latka. 

Mój syn przyjedzie mnie pochować, bo moja córka jest chora, 

nie może chodzić ani pracować. 

Drogi synu, jeszcze raz proszę, wróć do domu, bo nie pożyję 

już długo. 

Nie mam nic więcej do napisania, przesyłam jedynie swoje 

błogosławieństwo. Wszyscy przesyłają swoje pozdrowienia. 

Jeśli otrzymasz paszport i będziesz mógł przybyć to zanim 

przyjedziesz do miasta napisz do nas, wyślę po Ciebie swojego 

wnuka. 

Twój ojciec 

MATEUSZ JEREWSKI (JEŻEWSKI) 

 

Jest to wierne tłumaczenie listu napisanego po polsku przez MATEUSZA 

JEREWSKIEGO (JEŻEWSKIEGO) 

 


