
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Ohio  

Hrabstwo Lorain 

 

Ja, Stanisław Albert Jastrzembski, 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 17 listopada 1872 roku;   

Że mój ojciec, Antoni Jastrzembski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie w Polsce 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga w Niemczech dn. 2 

lipca 1902 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 18 lat, od 1902 

do 1920 r. w Youngstown, Ohio – 4 lata, Grafton, Ohio – 3 lata, Carnegie, Pensylwania – 

11 lat 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym Hrabstwa 

Mahoning w Youngstown, Ohio 9 listopada 1914 roku, co poświadczone jest załączonym 

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

 

Ks. STANISŁAW 

ALBERT JASTRZĘBSKI 

Nr 23096 



Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: --------------------- 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Grafton w stanie Ohio, gdzie pracuję jako 

ksiądz 

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 

Francja  

Wyspy Brytyjskie, Dania, Danzig 

Sprawy zawodowe i osobiste 

Po drodze 

podróż 

  

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

wiadomo dn. 17(?) kwietnia 1920 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 

                              22 marca 1920 r. 
 

                         

                      Sekretarz Sądu Powszechnego w Elyria, Ohio 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 46 lata Usta: pełne usta  

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: kwadratowy - podwójny 

Czoło: wysokie Włosy: brązowe 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: duży Twarz: duża - szeroka 

Znaki szczególne brak  

 

IDENTYFIKACJA 

22 marca 1920 r. 

Ja, John Frey, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Elyria, Ohio; że znam osobiście wyżej wymienionego 

Stanisława Alberta Jastrzembskiego od półtora roku 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. 

John Frey 
ZAWÓD: ksiądz 

ADRES ŚWIADKA: 320 Middle Ave, Eyria, Ohio 
 

                      Przysięga złożona przede mną 

                              22 marca 1920 r. 
 

                         

                      Sekretarz Sądu Powszechnego w Elyria, Ohio 

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Stanisław Albert Jastrzembski 

Grafton, skrytka pocztowa #30 

Ohio 

 



 
 

AFFIDAVIT 

 

Ja, Stanisław Albert Jastrzembski, uroczyście przysięgam, że 

urodziłem się w Łomży w Polsce (Rosji) 17 listopada 1872 roku, 

nie posiadam aktu urodzenia i nie mam możliwości zdobycia 

takiego aktu, nie mam też żadnych bliskich krewnych, którzy 

mogliby potwierdzić datę mojego urodzenia. 

 

 

Przysięga złożona przede mną, Sekretarzem Sądowym na terenie i 

dla hrabstwa Lorain w stanie Ohio 22 marca 1920. 

 

  



[Fragment pisma dołączonego do wniosku]  

Grafton, Ohio 

31 marca 1920 r. 

Departament Stanu 

Wydział Kontroli Paszportowej 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na Państwa pismo zawiadamiające o odmowie wydania paszportu do 

Polski niniejszym składam dodatkowe wyjaśnienia: 

Jestem osobą duchowną, święcenia kapłańskie otrzymałem w Polsce. Pracuję w tym 

kraju jako misjonarz, nie jako ksiądz diecezjalny. Nie należę do żadnej diecezji w tym kraju. 

Dostałem oficjalne wezwanie od Biskupa Łomży, gdzie się urodziłem i przyjąłem święcenia, 

by przybyć tam natychmiast i zająć stanowisko z powodu wielkiego zapotrzebowania na księży 

w mojej diecezji w Polsce. Faktem jest, że nie zostałem włączony do żadnej diecezji i Biskup 

może przerwać moją służbę w każdej chwili. W Informatorze Katolickim [Official Catholic 

Directory] diecezji Cleveland (strona 304), wydanym w 1918 r. w Grafton, Ohio po moim 

nazwisku Ks. S. Jastrzembski widnieje skrót p.t., co oznacza z łaciny pro tempore […] 

  



Departament Stanu 

Wydział Kontroli Paszportowej 

Waszyngton, D.C. 

 

 

Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na pismo z dn. 8 kwietnia P.C. 4-20-1920 odnośnie mojego wniosku o 

wydanie paszportu do Polski i wizyty w Paryżu przedstawiam następujące wyjaśnienia wraz z 

dokumentacją dowodową: 

 

1. Nie jestem księdzem diecezjalnym i nie jestem włączony do żadnej diecezji na 

terenie Stanów Zjednoczonych. 

2. Byłem zatrudniony jako proboszcz w trzech różnych diecezjach – w Pittsburgu 8 

lat, Altoona 3 lata i Cleveland 6 lat. 

3. Moje nazwisko pojawia się co rok w Informatorze Katolickim – diecezja 

Cleveland – Grafton, hrabstwo Lorain, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ks. S. 

Jastrzembski, p.t. 

4. P.t. po moim nazwisku to skrót od łacińskiego pro tempore, co oznacza czasowo 

zatrudniony w tej diecezji. 

5. Święcenia kapłańskie otrzymałem w Polsce w diecezji łomżyńskiej i wedle prawa 

kanonicznego mój Biskup może wezwać mnie w każdej chwili i kiedy potrzebna 

jest moja służba w diecezji. 

6. [Biskup] wezwał mnie z uwagi na brak księży w diecezji łomżyńskiej i wysłał 

oficjalne pismo bym stawił się natychmiast. 

7. Pracuję w Stanach Zjednoczonych jako misjonarz z pozwolenia Biskupa swojej 

diecezji w Polsce wydanego mi w 1902 roku. 

8. Po śmierci mojej matki 10 maja 1919 roku muszę stawić się osobiście by 

uporządkować sprawy majątkowe – w innym wypadku stracę majątek. 

 

 

 



Mam nadzieję, że przedstawione powody są wystarczające i na tyle poważne, by 

otrzymać paszport do Polski. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Przysięga złożona przede mną 14 kwietnia 1920 roku 

 

 

  



 

 

Grafton, Ohio, 22 sierpnia 1921 r. 

 

Departament Stanu 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowni Państwo, 

Przełożyłem swój wyjazd do Polski w zeszłym [1920] roku z powodu najazdu 

bolszewików. Obecnie jestem księdzem w Grafton i nie wyjeżdżałem poza Stany 

Zjednoczone. Niniejszym proszę Departament Stanu o przedłużenie ważności paszportu lub 

wydanie nowego, ponieważ planuję wyjazd do Polski na początku września. 

 

Z wyrazami szacunku 

Ks. S. A. Jastrzembski 

 

 

Skrytka pocztowa #30 

Grafton, Ohio 

 


