
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork 

Hrabstwo Nowy Jork 

Ja, Louis Munach, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu.  

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Polsce (Tykocin, gubernia łomżyńska) dn. 15 

marca 1869 roku; że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga w 

grudniu 1901 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych siedem lat, od 

1901 do 1908 r.; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym dla 

Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku w Nowym Jorku dn. 12 lipca 1906 roku, co 

poświadczone jest 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:  

LOUIS MUNACH 

Nr 33872 



Polska – od września 1907 roku do sierpnia 1908 r. 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 488 East 173rd Street w stanie Nowy Jork, 

gdzie zajmuje się naprawą obuwia; 

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 

Włochy, Francja, Szwajcaria 

 

Sprowadzić żonę i dzieci do Stanów Zjednoczonych 

Po drodze 

 

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

lipcu 1920 r. 

Mój ostatni paszport wydany został paszport nie był konieczny 

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 

               6 maja 1920 r. 
               

         
            Agent Paszportowy, Departament Stanu 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 51 lat Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 6 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: brązowe 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: mały Twarz: ślady po ospie 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

Ja, Aaron A. Klein, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam przy 160 Havemeyer Street, Brooklyn; że znam osobiście 

wyżej wymienionego Louisa Munacha od piętnastu 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. 

 

Aaron A. Klein 

ZAWÓD: dozorca 

FIRMA: Departament Parków miasta Nowego Jorku 
Przysięga złożona przede mną 

               6 maja 1920 r. 
               

         
            Agent Paszportowy, Departament Stanu 

 

Paszport proszę przesłać na adres: 

Louis Munach 

488 E. 173rd St. 

Nowy Jork 



Fragmenty listu adresowanego do Louisa Munacha 488 E. 173rd 

St., Bronx od jego żony Libe Munach, Sokoły, powiat 

wysokomazowiecki, gubernia łomżyńska, Polska 

 

„(...) w piątek minie 11 tygodni od kiedy otrzymałam ostatni 

list od Ciebie. Możesz wyobrazić sobie jak się czuję i jak 

często myślę o tym, że nie mam żadnych wieści o Tobie.” 

„Pisałeś, że trzy razy wysłałeś mi pieniądze, ale otrzymałam 

je tylko raz. Było to 500 marek. Możesz sobie wyobrazić w 

jakiej jestem sytuacji. Nie muszę o tym mówić, sam z pewnością 

rozumiesz.” 

Tłumaczenie: 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych: 

Ja, Aaron A. Klein znam pana Louisa Munacha i wiem, że ma żonę 

w Polsce i chce udać się tam w celu sprowadzenia jej do Stanów 

Zjednoczonych. 

 



 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO 

[FORMULARZ DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA OBYWATELSTWO POPRZEZ 

NATURALIZACJĘ MĘŻA LUB RODZICA] 

Nr 931 

Wydany 30 marca 1921 r. 

 

Ja, Liba Munach, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Amerykańskiego Konsulatu 

Generalnego w Warszawie o wydanie tymczasowego paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłam się w Sokołach, Łomża, Polska w 1879 roku; że mój 

mąż, Louis Munach, emigrował do Stanów Zjednoczonych z Antwerpii w 1909? roku; że 

przebywa nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 12 lat, od 1909 do dziś pod adresem 488 

East 173rd Street, Nowy Jork;  

Że uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym Stanów 

Zjednoczonych w Nowym Jorku dn. 12 lipca 1906 r.; co poświadczone jest załączonym 

świadectwem naturalizacji; że miejscem jego zamieszkania jest obecnie Nowy Jork, 488 



East 173rd St. gdzie pracuje jako --------- że jestem żoną osoby, na którą wydane zostało to 

świadectwo; że jestem właścicielką paszportu nr -------- wydanego przez --------;  że 

przebywam nieprzerwanie w Stanach zjednoczonych nigdy nie byłam w Stanach 

Zjednoczonych; 

Że moim stałym miejscem zamieszkania w Stanach Zjednoczonych będzie Nowy Jork 

Że przebywałam poza Stanami Zjednoczonymi w następujących miejscach przez następujący 

okres: 

Sokoły, Polska od 1879 r. do dziś 

 

I że pragnę pozostać obywatelem Stanów Zjednoczonych i zamierzam wrócić by tu na stałe 

zamieszkać i wypełniać obowiązki obywatela w ciągu 4 miesięcy lub kiedy ---------- 

Nigdzie indziej nie składałam wniosku o Paszport Stanów Zjednoczonych lub rejestrację w 

konsulacie.  

Paszport niezbędny mi jest by wyjechać do niżej określonych krajów w następującym celu: 

 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska, Belgia i niezbędne państwa Po drodze do Stanów Zjednoczonych 

 

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. 

 

LIBA MUNACH:  

 

Amerykański Konsulat Generalny w Warszawie, Polska. 

Przysięga złożona przede mną 30 marca 1921 roku.  

 

 
Wicekonsul Stanów Zjednoczonych 

 



 

 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 42  lata Usta: duże  

Wzrost: 5 stóp, 5 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: ciemne 

Oczy: ciemne Karnacja: ciemna 

Nos: średni 

Znaki szczególne: brak 

Twarz: owalna 

 

 

 

Dołączone dokumenty tożsamości: 

Pismo Departamentu nr 396 z dn. 13 lutego 1920 r. do Konsulatu Amerykańskiego w 

Warszawie. 

Paszport nr 212385 wydany w Mazowiecku dn. 10 sierpnia 1916 r. 


