
 

 

WYDZIAŁ WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 

 

[FORMULARZ DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA OBYWATELSTWO POPRZEZ 

NATURALIZACJĘ MĘŻA LUB RODZICA] 

 

Ja, Robert Leonard Kern, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży 22 lutego 1888 roku; że mój ojciec 

emigrował do Stanów Zjednoczonych na pokładzie (brak) z (brak) około 1890 roku; że 

przebywa w Stanach Zjednoczonych 25 lat, od 1890 do 1915 roku w Nowym Jorku; 

Że uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym Nowego 

Jorku w Nowym Jorku 21 czerwca 1914 roku [dopisek/poprawka na marginesie: 1904, zob. 

wniosek 48010 z 20 stycznia 1915 roku jego brata], co poświadczone jest załączonym 

świadectwem naturalizacji; że obecnie mieszka w (brak);  

Że jestem dzieckiem osoby, na którą wydane jest świadectwo naturalizacji; że jestem 

właścicielem tymczasowego paszportu nr 5969 wydanego przez Amerykańską Ambasadę w 
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Londynie 1 lipca 1915 roku, który niniejszym załączam; że jestem osobą, na którą wydany 

został ten paszport; 

Że przebywam w Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie od 24 lat, od 1890 do 1914 roku w 

mieście Nowy Jork; że moim stałym miejscem zamieszkania jest Nowy Jork w stanie Nowy 

Jork, gdzie pracuję w teatrze 

Że ostatnio opuściłem Stany Zjednoczone 21 marca 1914 roku na podkładzie statku (brak) 

przybywając do portu Tilbury 30 marca 1914 roku; że przebywam w Anglii od 1914 roku; że 

tymczasowo zamieszkuję przy 9 Hart St. Bloomsbury i zamierzam wrócić do Stanów 

Zjednoczonych w ciągu nie wiadomo by tu na stałe mieszkać i wypełniać obowiązki 

obywatelskie. 

Nigdzie indziej nie składałem 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 

Wielka Brytania Miejsce zamieszkania i podróż 

  

 

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. 

 

 

 

Amerykańska Ambasada w Londynie 

Przysięga złożona przede mną 

1 lipca 1915 roku 

 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 27 lat Usta: średnie  

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: brązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: średnia 

Nos: szeroki Twarz: okrągła 

 

 

Dokumenty tożsamości: 

Zob. depeszę Departamentu potwierdzającą naturalizację ojca 

  



 
 

 

 

Ja, Robert Leonard Kern, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w 

Waszyngtonie o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży 22 lutego 1888 roku; że mój ojciec 

emigrował do Stanów Zjednoczonych z Rosji w lub około (brak); że przebywa w Stanach 

Zjednoczonych (brak) lat, od (brak) do (brak) w Coney Island 

Że uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym Stanów 

Zjednoczonych w Nowym Jorku 21 czerwca 1904 roku, co poświadczone jest załączonym 

świadectwem naturalizacji; że obecnie mieszka w Coney Island, w celu prowadzenia 

interesów  

Że jestem dzieckiem osoby, na którą wydane jest świadectwo naturalizacji; że jestem byłem 

właścicielem paszportu nr 8921 wydanego przez Departament Stanu 7 października 1915 

roku, który niniejszym załączam został zgubiony; że jestem osobą, na którą wydany został 

ten paszport; 

Że przebywam w Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie od 25 lat, od 1889 do 1914 roku w 

Nowym Jorku; że nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych, a moim stałym miejscem 

zamieszkania jest Londyn w Anglii, gdzie pracuję jako aktor; 
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Że przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w następujących miejscach przez następujący 

okres: 

Anglia – od 1914 roku do dziś 

Że ostatnio opuściłem Stany Zjednoczone 29 lipca 1916 roku; że przebywam w Anglii od 

sierpnia 1916 roku; że tymczasowo zamieszkuję przy 210 High Holborn W.C. {dopisek: 

mieszkanie nr 6] i zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch lat by tu na 

stałe mieszkać i wypełniać obowiązki obywatelskie. 

Nigdzie indziej nie składałem 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 

Wielka Brytania Praca w teatrze 

  

 

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. 

 

 

 

 

Amerykańska Ambasada w Londynie 

Przysięga złożona przede mną 

9 lutego 1917 roku 

 

  



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 28 lat Usta: średnie  

Wzrost: 5 stóp, 9 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: wysokie Włosy: brązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: ciemna 

Nos: prosty Twarz: owalna 

 

 

Dokumenty tożsamości: 

Brytyjski dowód tożsamości(?). Zob. poprzednią korespondencję. 

 

  



 

 

[FORMULARZ DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA OBYWATELSTWO POPRZEZ 

NATURALIZACJĘ MĘŻA LUB RODZICA] 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Nowy Jork 

 

Ja, Robert Leonard Kern, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. Towarzyszy mi moja żona Lillian ??? Kern, urodzona w Filadelfii w 

stanie Pensylwania [ślub 21 listopada 1920 r., Brooklyn, Nowy Jork] i syn Roy, 16 

miesięcy, urodzony 26 sierpnia 1921 roku 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży w Rosji 22 lutego 1888 roku; że 

przebywam w Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie od 1892 do 1923 roku; 

Że mój ojciec, Jacob Kern, urodził się w Rosji w 1856 roku; że emigrował do Stanów 

Zjednoczonych w 1891 roku; że przebywa nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 31 

lat, od 1891 do 1923 r. w Nowym Jorku przy 3221 Mermaid Ave, Coney Island, Brooklyn; 

Że uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem (brak) w Nowym Jorku w 

stanie Nowy Jork w czerwcu 1904 roku, co poświadczone jest załączonym świadectwem 

naturalizacji; że jestem synem osoby na którą wydane zostało to świadectwo; [dopisek na 

Nr 243941 



marginesie: wnioskodawca przedstawił dowód, że certyfikat naturalizacji ojca złożony 

został przy składaniu poprzedniego wniosku] 

Że od czasu uzyskania obywatelstwa przez mojego ojca przebywałem poza Stanami 

Zjednoczonymi w następujących miejscach przez następujący okres:   

Londyn, Anglia – od 1 kwietnia 1917 do lutego 1918 r. 

Londyn, Anglia – od marca 1919 do marca 1920 r. 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 3040 Lakeland Pl., Brighton Beach, Brooklyn, 

w stanie Nowy Jork, gdzie pracuję jako aktor 

Że mój ostatni paszport wydany został w Waszyngtonie, D.C. 4 marca 1919 roku, nr 67617, 

anulowany(?) 

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

roku 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 

Wyspy Brytyjskie 

Francja  

Niemcy 

Praca teatralna 

A.H. Wood, Teatr Eltinge, Nowy Jork 

  

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

Berengaria dn. 30 stycznia 1923 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 

                                        15 stycznia 1920 r. 

                     
                    

OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 34 lata Usta: średnie  

Wzrost: 5 stóp, 9 1 2⁄  cali Podbródek: okrągły 

Czoło: wysokie Włosy: brązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: ciemna 

Nos: prosty Twarz: duża 

Znaki szczególne brak  

 

IDENTYFIKACJA 

NIEWAŻNY PASZPORT, WYMIENIONY NA POPRZEDNIEJ STRONIE WNIOSKU 

ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY JAKO IDENTYFIKACJA ZAMIAST ŚWIADKA 

IDENTYFIKUJĄCEGO. 

 

Paszport proszę wysłać na adres: 

Robert Leonard Kern 

3040 Lakeland Pl. 

Brighton Beach, Brooklyn, Nowy Jork 

  



 

 

13 stycznia 1923 r. 

Pan Ira T. Hoyt 

Urząd Celny (Wydział Paszportowy) 

Nowy Jork 

 

Drogi Panie Hoyt, 

 To pismo wręczone zostanie przez Pana Roberta Leonarda Kerna i 

Panią Kern. Wysyłam zespół teatralny „Partners Again” do Londynu, a 

oni są członkami zespołu. 

 Byłbym wdzięczny, gdyby umożliwiłby im Pan szybkie uzyskanie 

paszportów. 

 Z góry dziękuję za Pańską życzliwość w tej sprawie, a także za 

dotychczasową życzliwość. 

 

                            Z poważaniem 

 

 

 

 

 


