
 

MARY BAKUŁA 

WYDZIAŁ WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 

 

[FORMULARZ DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA OBYWATELSTWO POPRZEZ 

NATURALIZACJĘ MĘŻA LUB RODZICA] 

 

Ja, Mary Bakula, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. Towarzyszą mi moje niepełnoletnie dzieci: 

Bogusław, urodzony w Cleveland, Ohio dn. 12 kwietnia 1911 r. 

Irena, urodzona w Cleveland, Ohio dn. 10 maja 1913 r. 

Kazimierz, urodzony w Cleveland, Ohio dn. 20 grudnia 1917 r. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłam się w Łomży w Polsce dn. 8 grudnia 1890 roku; 

że mój mąż, Władysław Bakula, posługujący się paszportem nr 254190 wydanym przez 

Departament Stanu dn. 8 marca 1923 r. emigrował do Stanów Zjednoczonych z Polski, w 

1904 roku; że przebywa w Stanach Zjednoczonych 17 lat, od 1904 roku do 1921 roku, od 

czerwca 1923 r. do dziś głównie w Cleveland, Ohio;  że uzyskał obywatelstwo Stanów 

Zjednoczonych przed Sądem Powszechnym Hrabstwa Cuyahoga w Cleveland, Ohio dn. 8 

czerwca 1916 r., co poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji aktem 



sądowym; że obecnie mieszka w Cleveland, Ohio, gdzie pracuje jako operator maszyn; że 

jestem żoną osoby, na którą wydane jest świadectwo naturalizacji; że jestem właścicielem 

paszportu nr ----- wydanego przez ----- dn. ----, który jest załączony do wniosku; że jestem 

osobą, na którą został wydany ten paszport;  

Że przebywam w Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie szesnaście lat, od 1905 do stycznia 

1921 roku w Cleveland, Ohio; że moim stałym miejscem zamieszkania jest 3467 E 76 St., 

Cleveland, Ohio; że opuściłam Stany Zjednoczone w styczniu 1921 roku, przybywając do 

Ostrołęki, powiat ostrołęcki, Polska w lutym 1921 roku, gdzie obecnie przebywam w celu 

odwiedzin u krewnych; 

Że przebywałam poza Stanami Zjednoczonymi w następujących miejscach przez następujący 

okres: 

Polska 

Polska 

Od urodzenia        do 1905 roku 

              Od lutego 1921 r.  do dziś 

I że pragnę pozostać obywatelką Stanów Zjednoczonych i planuję wrócić by tu na stałe 

zamieszkać i wypełniać obowiązki obywatelskie w ciągu ---- lub kiedy otrzymam paszport; 

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 niezbędne kraje 

 

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. 

 

Amerykański Konsulat Generalny w Warszawie, Polska 
Przysięga złożona przede mną 24 sierpnia 1923 r. 

  

Wicekonsul Stanów Zjednoczonych 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 32 lata Usta: średni 

Wzrost: 5 stóp, 3 cale Podbródek: pełny 

Czoło: średnie Włosy: ciemnobrązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: jasna 

Nos: średni Twarz: okrągła 

 

 

Przedstawione dokumenty identyfikacyjne: 

Akt sądowy naturalizacji męża z 14 lipca 1923 r. (naturalizowany 8 czerwca 1916 r.) 

Akty urodzenia dzieci wnioskodawczyni wydane przez Departament Zdrowia w 

Cleveland, Ohio dn. 30 czerwca 1923 r. 

Akt małżeństwa wydany przez Sąd w Cleveland, Ohio dn. 14 lipca 1923 r. 

Polski paszport nr 551 wydany przez polski konsulat w Buffalo, Nowy Jork dn. 30 

października 1920 r. na męża wnioskodawczyni, do którego jest wpisana razem z dziećmi.  

 

  



OŚWIADCZENIE POD PRZYSIĘGĄ WYJAŚNIAJĄCE DŁUŻSZY POBYT ZA 

GRANICĄ BY UNIKNĄĆ DOMNIEMANIA EKSPATRIACJI 

 

Ja, Mary Bakula, naturalizowany i lojalny obywatel amerykański uroczyście przysięgam, że 

opuściłam Stany Zjednoczone w styczniu 1921 roku; że od tamtej pory czasowo przebywałam 

w Ostrołęce w Polsce; że przybyłam do Ostrołęki, gdzie obecnie czasowo mieszkam, w lutym 

1921 roku. Mój pobyt tutaj uzasadniam jak następuje:  

 

W 1920 roku chciałam towarzyszyć mężowi w podróży do Polski by odwiedzić krewnych i 

zająć się majątkiem po rodzicach, którzy zginęli podczas wojny. Mąż uzyskał amerykański 

paszport 6 lipca 1920 r. (nr 62675), ale Departament Stanu odmówił wpisania mnie i dzieci 

do paszportu na podróż do Polski. Bardzo zależało mi na wyjeździe do Polski, więc 

przekonałam męża do podróży na polskim paszporcie. Mąż wrócił do Stanów 

Zjednoczonych trzy miesiące temu posługując się amerykańskim paszportem. Ja zostałam w 

Polsce próbując sprzedać posiadłość. Znalazłam już kupca i będę mogła wyjechać do 

Stanów Zjednoczonych gdy tylko otrzymam paszport. 

Od czasu zamieszkania zagranicą wyjeżdżałam do Stanów Zjednoczonych: Nie wyjeżdżałam 

Od czasu otrzymania amerykańskiego obywatelstwa nie zostałam naturalizowana, nie składałam 

przysięgi lojalności ani nie głosowałam jako cudzoziemiec lub poddany ani w żaden inny sposób 

nie reprezentowałam się jako cudzoziemiec.  

Następujące związki rodzinne, biznesowe, mieszkaniowe łączą mnie ze Stanami Zjednoczonymi:  

Mąż: Władysław Bakula, 3467 E 76 St., Cleveland, Ohio 

Brat: Joseph Kamraczewski. Detroit, Michigan 

Siostra: Władysława Kolowska, Cleveland, Ohio 

Zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych na stałe w ciągu ---- lub kiedy otrzymam paszport.  

 

Amerykański Konsulat w Warszawie, Polska 

Przysięga złożona przede mną 24 sierpnia 1923 r. 

 Wicekonsul Stanów Zjednoczonych Ameryki 



 

OPINIA URZĘDNIKA PRZYJMUJĄCEGO AFFIDAVIT 

 

Urzędnik przyjmujący affidavit powinien napisać poniżej, czy jego zdaniem wnioskodawca w 

stopniu satysfakcjonującym wyjaśnił swój przedłużający się pobyt za granicą i czy istnieje 

możliwość obalenia domniemania ekspatriacji. Powinien rozważyć przede wszystkim to, czy 

podane uzasadnienie to prawdziwy powód przebywania za granicą, a po drugie, czy jest to 

powód upoważniający wnioskodawcę do ochrony jako obywatela amerykańskiego. Urzędnik 

powinien podpisać się swoim nazwiskiem i tytułem. 

 

Warszawa, Polska 

24 sierpnia 1923 r. 

 

Chociaż wnioskodawczyni i jej mąż źle postąpili używając 

polskiego paszportu do podróży uważam, że można wydać jej 

amerykański paszport by mogła dołączyć do męża w Stanach 

Zjednoczonych, ponieważ obalił on domniemanie ekspatriacji i 

wrócił do Ameryki posługując się amerykańskim paszportem.  

 

  

Wicekonsul Stanów Zjednoczonych Ameryki 

 

 

 


