
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO 

[FORMULARZ DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA OBYWATELSTWO POPRZEZ 

NATURALIZACJĘ MĘŻA LUB RODZICA] 

 

Nr 516 

Wydany 14 lipca 1920 r. 

 

Ja, Szeina Berkowitz, 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 Łomży w Polsce w 1891 roku; że mój mąż, 

Isidore, emigrował do Stanów Zjednoczonych z Polski w 1913 roku; że przebywa 

nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych siedem lat, od 1913 roku do dziś w Cleveland w 

stanie Ohio; 

Że uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym Hrabstwa 

Cuyahoga w Camp Sherman, Ohio dn. 15 listopada 1918 r.; co poświadczone jest 

załączonym świadectwem naturalizacji; że mieszka obecnie w Cleveland, Ohio i pracuje tam 
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jako handlarz; że jestem żoną osoby, na którą wydane zostało to świadectwo; że jestem 

właścicielką paszportu nr -------- wydanego przez nigdy nie miałam paszportu 

amerykańskiego; że przebywam w Stanach Zjednoczonych od nigdy nie byłam w Stanach 

Zjednoczonych; 

Że moim stałym miejscem zamieszkania w Stanach Zjednoczonych będzie Cleveland, Ohio; 

Że przebywałam poza Stanami Zjednoczonymi w następujących miejscach przez następujący 

okres: 

Polska od 1891 roku do dziś 

 

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

zamieszkać i wypełniać obowiązki obywatela w ciągu 2 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 i inne niezbędne państwa W 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. 

 

 

 

Amerykański Konsulat Generalny w Warszawie, Polska. 
Przysięga złożona przede mną 14 lipca 1920 roku.  

 
Trzeci Sekretarz Konsulatu 

 



 

 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 29 lat Usta: małe  

Wzrost: 5 stóp, 0 cali Podbródek: owalny 

Czoło: niskie Włosy: jasnobrązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: jasna 

Nos: mały 

Znaki szczególne: brak 

 

Twarz: owalna 

 

Dołączone dokumenty tożsamości: 

Uwierzytelniona kopia świadectwa naturalizacji męża; 

Akt małżeństwa; 

Dowód osobisty 


