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Niniejszy tekst powstał z inspiracji dr 
Magdaleny Lesińskiej z Ośrodka 
Badań nad Migracjami UW, która 
podczas swej wizyty w Ambasadzie 
USA zachęciła mnie do napisania 
kilku słów otwierających ten numer 
„Biuletynu Migracyjnego”. To dla 
mnie zaszczyt, Ŝe mogę podzielić się 
z Państwem moimi wspomnieniami  
o polskiej emigracji do Ameryki na 
łamach „Biuletynu”.  

Moje pierwsze wspomnienia związa-
ne z polską emigracją w USA sięgają 
mojego dzieciństwa. Mimo Ŝe byłam 
wtedy za mała, by mieć świadomość, 

czym jest Polonia, tamte doświadczenia zapadły mi szczególnie  
w pamięć. Kiedy miałam dziewięć lat, przeprowadziliśmy się z moją 
rodziną do północno-zachodniego Wisconsin, a ja dołączyłam do 
czwartej klasy w lokalnej szkole publicznej. Niemal połowa moich 
kolegów z klasy miała nazwiska, których nigdy wcześniej nie słysza-
łam: Sokołowski, Wojcik, Rozolowski, Turanski, Koziol, Sobieski,  
a nawet Polak. Tak naprawdę dopiero wiele lat później, podczas 
kursu języka polskiego w Instytucie Spraw Zagranicznych Departa-
mentu Stanu w Waszyngtonie (State Department’s Foreign Service 
Institute), nauczyłam się ich poprawnej wymowy.  

Rodzice moich kolegów z klasy urodzili się w USA, ale dziadkowie 
przyjechali z Polski i nadal mówili po polsku. Byli częścią fali migra-
cyjnej, która pojawiła się w tym regionie we wczesnych latach XX 
wieku, prawdopodobnie tuŜ po pierwszej wojnie światowej. O ile 
wiem, po polsku nie mówił Ŝaden z potomków polskich emigrantów 
w mojej szkole, poza kilkoma słowami uŜywanymi okazjonalnie  
w domu. Być moŜe rodzice moich kolegów nie starali się im przeka-
zać polskiego dziedzictwa językowego. MoŜe chcieli, by ich dzieci 
stały się „prawdziwymi” Amerykanami. A być moŜe to dzieci nie 
były zainteresowane obcym językiem ich dziadków. Dzieci te były 
jednak w pełni zintegrowane z amerykańskim otoczeniem, a ich 
jedynym łącznikiem z Polską były w rzeczywistości noszone przez 
nie nazwiska.  

Zaczęłam doceniać Polskę, jej historię oraz dostrzegać złoŜoność  
i bogactwo języka polskiego dopiero pełniąc słuŜbę konsularną,  
a było to wiele lat temu, kiedy zostałam po raz pierwszy wysłana do 
stolicy Polski. Od tamtej pory wielokrotnie pracowałam w naszej 
ambasadzie w Warszawie, przewaŜnie w sekcji konsularnej, ale 
takŜe jako urzędnik do spraw gospodarczych w okresie przed akce-
sją Polski do Unii Europejskiej. Pracę tę wspominam jako ogromną 
przyjemność, bo w Ŝadnym innym miejscu na świecie nie miałam 
okazji pracować z grupą osób tak oddanych swojej pracy, a przy 
tym dobrze wykształconych i przyjaznych.  

Kolejna fala polskiej imigracji do USA oraz innych krajów Zachodu 
wystąpiła w latach 1970. i 1980. Wywołała ją ówczesna nienajlep-
sza kondycja polityczna i gospodarcza w Polsce. Znam jednak wiele 
osób, które wyemigrowały z Polski w tamtym okresie, ale potem 
wrócili do ojczyzny. Kiedy pracowałam w ambasadzie USA w War-
szawie w połowie lat 1990., moja córka chodziła wtedy do szkoły 

podstawowej. Zaprzyjaźniła się z kilkoma rówieśniczkami - Polkami 
o amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich, włoskich i australijskich 
korzeniach. Dziewczynki te były córkami Polaków, którzy wyemigro-
wali w ostatnich dekadach przed rozpoczęciem procesu transforma-
cji ustrojowej, ale wrócili juŜ po upadku komunizmu i zmianach 
systemowych na przełomie 1989 i 1990 r. Większość z tych dziew-
cząt (obecnie dwudziestoparolatek) pozostaje w kontakcie do dziś, 
odwiedzając się w Warszawie, Nowym Jorku i innych miejscach. Co 
ciekawe, niektóre, jak ich rodzice, wracają po okresie studiów za 
granicą do Polski i rozpoczynają swoje kariery zawodowe.  

Polska jest widziana przez USA jako kluczowy sojusznik. Interesują-
ce jest, Ŝe aŜ 10 mln Amerykanów twierdzi, Ŝe ma polskie korzenie. 
Nadal zachęcamy Polaków, aby przybywali do naszego kraju. Wielu 
Polaków przyjeŜdŜa w celach biznesowych albo turystycznych, inni 
zaś przybywają, by studiować, prowadzić badania naukowe, praco-
wać jako dyplomaci w polskich misjach dyplomatycznych, brać 
udział w programach pracy czasowej, występować jako artyści albo 
sportowcy itd. 

ZaleŜy nam bardzo na podtrzymywaniu silnych bilateralnych relacji. 
Czynimy wszelkie wysiłki, by dotrzeć zwłaszcza do młodych Pola-
ków, w wieku między 15 a 30 rokiem Ŝycia. Ta grupa wieku pozo-
staje w naszym zainteresowaniu z dwóch powodów. Z jednej stro-
ny, są to ludzie zbyt młodzi, by pamiętać Polskę sprzed przemian 
demokratycznych, z drugiej zaś - odkąd Polska stała się częścią UE 
- to oni właśnie stanowią największą euroentuzjastycznie nastawio-
ną kategorię demograficzną. Obecnie ci młodzi ludzie mogą z łatwo-
ścią podróŜować, studiować oraz pracować w Europie, a z uwagi na 
dystans i koszty podróŜy są niestety mniej zainteresowani USA.  

W tym kontekście nieuchronnie powraca budząca wiele emocji, 
złoŜona kwestia wiz i perspektyw włączenia Polski do programu 
ruchu bezwizowego (Visa Waiver Programme). Chcielibyśmy, aby 
Polska była uczestnikiem tego programu. W tym momencie Polska 
nie spełnia wszystkich wymaganych prawem warunków członko-
stwa, stawianych przez Kongres USA. Niemniej, widzimy, Ŝe w Pol-
sce z powodzeniem czynione są wysiłki w kierunku ich spełniania. 
Mamy nadzieję, Ŝe juŜ wkrótce Polska dołączy do programu ruchu 
bezwizowego. Państwo polskie moŜe liczyć na wsparcie Prezydenta 
Obamy oraz wielu członków Kongresu, którzy zaproponowali nowe 
prawo i nowe kryteria włączenia Polski do programu. Zanim to na-
stąpi, stawiamy sobie za cel, aby obsługa wizowa w amerykańskich 
placówkach konsularnych w Polsce była na najwyŜszym poziomie.  

Proces aplikowania Polaków o wizę do USA nigdy jeszcze nie był tak 
łatwy i szybki jak obecnie. Nigdy teŜ aŜ tyle postępowań wizowych 
nie kończyło się decyzją pozytywną. W sekcjach konsularnych USA 
w Warszawie i Krakowie aplikujący moŜe umówić się na wywiad w 
ciągu kilku dni roboczych, a w szczególnych przypadkach nawet 
szybciej. Formalności trwają mniej niŜ godzinę, a większość z nich 
kończy się przyznaniem dziesięcioletniej wizy turystycznej. Dawno 
minęły czasy długiego oczekiwania na spotkanie z konsulem i dłu-
gich kolejek przed Ambasadą. Stało się tak głównie za sprawą wy-
dajnego systemu zarządzania spotkaniami oraz aplikacji online.  
W Warszawie przebudowaliśmy teŜ pomieszczenia Ambasady, aby 
umoŜliwić osobom zgłaszającym się na rozmowę z konsulem dogod-
ne warunki oczekiwania. 

Szanowni Czytelnicy, w tym Dodatku do „Biuletynu Migracyjnego” chcielibyśmy przybliŜyć Państwu sytuację polskiej diaspory w Stanach Zjedno-
czonych. „Amerykański sen” przyciągnął za Ocean tysiące Polaków, którzy począwszy od XIX w. zaznaczyli swoją obecność w społecznym krajo-
brazie USA. Emigracja ta jest zróŜnicowana i ciekawa pod wieloma względami, o czym przekonują Autorzy zawartych w tym Dodatku artykułów. 
Starają się oni znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Czym róŜni się pierwsza fala emigracji do USA od najnowszej? Jakie są perspek-
tywy zmiany amerykańskiej polityki wizowej wobec Polaków? Jaka jest sytuacja społeczno-ekonomiczna róŜnych grup migranckich pochodzenia 
polskiego w USA? Czy i dlaczego Polacy decydują się na powroty ze Stanów Zjednoczonych? Zamieściliśmy teŜ wybór publikacji na temat Polaków 
w Ameryce. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia do nich i Ŝyczymy przyjemnej lektury. 
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Przed laty została zawieszona moŜliwość udziału Polaków w tzw. 
loterii wizowej. Obecnie Polacy znowu mogą brać udział w losowa-
niu Zielonych Kart. Losowo wybrani Polacy, którzy uczestniczyli w 
loterii w październiku 2011 r., znajdą się pośród 50 tys. ludzi z całe-
go świata mogących ubiegać się o wizy imigracyjne od października 
2012 r. Mimo wyraźnej poprawy sytuacji politycznej, społecznej i 
ekonomicznej w Polsce, nadal nie brakuje chętnych do spróbowania 
swojego szczęścia w losowaniu Zielonych Kart.   

We wrześniu tego roku spędziłam kilka tygodni w rodzinnej społecz-
ności w północno-zachodniej części Wisconsin. Spotkałam wówczas 
jednego z moich szkolnych kolegów, z polskimi korzeniami, który 
powiedział, Ŝe jego kuzyn odkrył swoje polskie korzenie i od tamtej 
pory juŜ wiele odwiedził Polskę, w tym małe miasteczka, z których 
pochodzili jego przodkowie. Widząc nostalgię, jaką zapałał mój 
kolega, mówiąc o Polsce, zachęciłam go do przyjazdu do Polski, 
przekonując, Ŝe będzie bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co zo-
baczy w kraju swoich przodków.  

Lokalne historyczne stowarzyszenie w Wisconsin uhonorowało nie-
dawno odchodzącego na emeryturę prezydenta miasta. Jego rodzi-
ce pochodzą z Krakowa, a on sam nigdy nie odwiedził Polski, nad 
czym bardzo ubolewał. W tamtejszym lokalnym sklepie spotkałam 
teŜ starszą kobietę, która powiedziała mi o swoim ojcu urodzonym 
w Chicago wkrótce po tym, jak jej dziadkowie przyjechali tam z 
Nowego Sącza. ChociaŜ jej ojciec mówił po polsku, ona nigdy nie 
nauczyła się języka, ale zapamiętała stary poemat, który zwykł 
recytować jej nieŜyjący juŜ ojciec. Kobieta ta poprosiła mnie, bym 
spróbowała znaleźć dla niej kopię tego wiersza. Wiersz był o pada-
jącym śniegu, który wyglądał jak diamenty... ZauwaŜyłam, Ŝe więk-
szość moich przyjaciół z dzieciństwa, którzy są częścią historycznej 
fali migracji z Polski do Stanów Zjednoczonych, wykazuje duŜo 
większe zainteresowanie Polską obecnie, niŜ wówczas, gdy ich spo-
tkałam po raz pierwszy. 

Tłum. KF, JK 

Polityka wizowa USA a sprawa polska 
Magdalena Lesińska 

Ośrodek Badań nad Migracjami UW 

Do USA bez wiz - marzenie Polaków 

PodróŜ do Ameryki - w celach turystycznych czy zarobkowych - była 
marzeniem pokoleń Polaków. Stany Zjednoczone od zawsze w hi-
storii migracji obywateli naszego kraju są jednym z najpopularniej-
szych krajów docelowych, a Amerykanie pozostają w czołówce 
najbardziej lubianych przez Polaków nacji. Obecnie jednak, na co 
wskazują dane, spada liczba chętnych do wyjazdu za Ocean (zob. 
Wykres 1). Jedną z powaŜniejszych przeszkód w podjęciu decyzji  
o wyborze USA jako celu podróŜy czy teŜ emigracji za pracą jest 
obowiązek posiadania wizy. Powodów, dlaczego Stany przestały być 
najbardziej poŜądanym krajem docelowym, jest oczywiście więcej. 
NajwaŜniejszy to kryzys gospodarczy, który odbija się na sytuacji na 
rynku pracy i niskim kursie dolara, a ponadto fakt, Ŝe Polacy od 
kilku lat mają lepszą alternatywę - kraje UE. By wyjechać (i podjąć 
pracę) w krajach europejskich (bliŜej domu i rodziny), nie muszą 
ubiegać się o pozwolenia na pobyt i pracę ani ponosić relatywnie 
wysokich kosztów podróŜy. Dodatkowo, nie jest konieczne inwesto-
wanie zasobów finansowych i czasowych w zdobycie amerykańskiej 
wizy, co wiele osób, które taką procedurę przeszły choćby raz  
w Ŝyciu, często wspomina jako dość upokarzające doświadczenie. 

sam prezydent Obama - z Chicago i stanem Illinois, gdzie zabiegają 
o głosy licznie tam zamieszkałej Polonii. Nic zatem dziwnego, Ŝe 
przymierzając się juŜ do kampanii wyborczej, zdecydowali się od-
wiedzić Polskę i poruszyli tę waŜną dla Polaków kwestię. Sprawa ta 
przez lata urosła do rangi symbolu tak dla polskich obywateli, jak  
i dla wzajemnych stosunków dyplomatycznych obu krajów.  

Wokół kwestii wiz dla Polaków narosło teŜ wiele nieporozumień. 
Ten tekst ma słuŜyć wyjaśnieniu załoŜeń programu bezwizowego 
USA, powodów, dlaczego nie obejmuje on Polski oraz ocenie, czy ta 
sytuacja moŜe się zmienić w bliŜszej lub dalszej perspektywie.  

Kto aplikuje o wizy? 

Wizy amerykańskie dzielą się na dwie główne grupy: imigracyjne  
i nie-imigracyjne. Te pierwsze dotyczą ludzi, którzy planują na stałe 
osiedlić się w Stanach Zjednoczonych i obejmują cztery kategorie 
osób: najbliŜszych krewnych, dalszą rodzinę, podejmujących zatrud-
nienie oraz zwycięskich uczestników Diversity Immigrant Visa Pro-
gram (Program „Wizy dla Imigrantów RóŜnych Narodowości”, znany 
takŜe jako Green Card Lottery).    

Wśród wielu rodzajów wiz przewidzianych w amerykańskim syste-
mie wizowym zdecydowana większość Polaków wybiera wizy nie-
imigracyjne związane z krótkim pobytem, m.in. w celu odwiedzin, 
podróŜy turystycznej lub studiowania. Najpopularniejsze są wizy 
typu B1 (wydawane m.in. w celu podróŜy słuŜbowych i krótkich 
wizyt biznesowych) oraz B2 (wyjazd w celach turystycznych, odwie-
dzin rodziny czy przyjaciół, podjęcia leczenia). W 2010 r. na 73 968 
wydanych wiz nie-imigracyjnych zdecydowana większość (63 624  
- 86 proc.) była wizami typu B1/B2. Wśród pozostałych najpopular-
niejszymi były wizy typu J (wydano ich 4 029), które przeznaczone 
są dla exchange visitors (m.in. naukowców, nauczycieli, au-pairs, 
czy wyjeŜdŜających w ramach programu Work and Travel), typu 
C1/D (1 316) w celu tranzytu oraz m.in. dla członków załóg samolo-
tów i statków, typu F (840) przeznaczonych m.in. dla studentów  
i uczniów, typu H (602) dla osób wykonujących prace kontraktowe, 
odbywających sezonowe staŜe czy praktyki, typu A (482) dla przed-
stawicieli rządu i dyplomatów czy typu L (373) m.in. dla pracowni-
ków oddelegowanych do amerykańskiego oddziału firmy.           

W ostatnich latach obserwuje się zmniejszające się zainteresowanie 
wyjazdami za Ocean. Świadczy o tym regularny spadek liczby wiz 
wydawanych dla obywateli polskich (zob. Wykres 2). Podczas gdy  
w latach 1999-2008 (z wyjątkiem roku 2003) wydawano corocznie 
ponad 100 tys. wiz nie-imigracyjnych (w tym w 2005 r. zanotowano 
najwyŜszy poziom - ponad 120 tys. wiz), w następnych latach na-
stępował stały spadek liczby składanych aplikacji i wydawanych wiz. 
W 2010 r. dane osiągnęły najniŜszy poziom: 78 tys. wydanych wiz 
(w tym 73 tys. wiz nie-imigracyjnych i prawie 5 tys. wiz imigracyj-
nych). W wypadku wiz nie-imigracyjnych oznacza to spadek o 40 
proc. w ciągu pięciu lat (2005-2010).   

Niestety dane o liczbie składanych wniosków wizowych oraz inne 
bardziej szczegółowe dane, np. o profilu wiekowym czy miejscu 
zamieszkania wnioskujących, nie są publikowane przez Departa-
ment Stanu. Na podstawie danych dotyczących liczby wydanych wiz 
nie-imigracyjnych oraz odsetka odmów moŜna jedynie oszacować 
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Wykres 1. Wizy imigracyjne i nie-imigracyjne wydane w latach 1992-
-2010   

Źródło: US Department of State, Bureau of Consular Affairs: www.travel.state.gov. 

Od wielu lat toczy się debata na temat zniesienia obowiązku wizo-
wego dla Polaków chcących odwiedzić USA. Obietnica, Ŝe Polska 
dołączy do krajów objętych programem ruchu bezwizowego (Visa 
Waver Program, VWP), jest regularnie powtarzana przez kolejnych 
prezydentów USA przy okazji amerykańskich kampanii wyborczych 
oraz wzajemnych wizyt liderów obu państw. Nie inaczej było pod-
czas wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Waszyngtonie 
w grudniu 2010 r. czy prezydenta Baracka Obamy w Warszawie pół 
roku później (w maju 2011 r.). Podobne deklaracje składali takŜe 
przedstawiciele Kongresu (republikanin Mark Kirk i demokrata Mike 
Quigley) podczas swojego pobytu w Polsce w styczniu tego roku, 
powtarzając za prezydentem USA, Ŝe jest to jeden z jego prioryte-
tów na kolejną kadencję. Obaj politycy są związani - podobnie jak 
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ogólną liczbę wniosków składanych przez Polaków, która w 2006 r. 
wyniosła ok. 153 tys., by w 2010 r. spaść do 82 tys. (co oznacza 
spadek o ok. 47 proc.) (zob. Wykres 1).        

Polacy w latach 2002-2006 co roku brali teŜ udział w „loterii wizo-
wej”, dającej uprawnienia do osiedlenia i pracy (tzw. zielone karty). 
Łącznie w ciągu pięciu lat wydano 13 833 wizy dla Polaków biorą-
cych udział w tym programie (średnio ok. 2,7 tys. rocznie). W edycji 
2013 obywatele polscy ponownie wezmą udział w loterii. Szacuje 
się, Ŝe mają szansę otrzymać ok. 3,5 tys. wiz.   

Visa Waiver Program wciąŜ nie dla Polaków  

Warunkiem, by marzenie Polaków o podróŜy do USA bez konieczno-
ści ubiegania się o wizy spełniło się, jest udział Polski w ww. pro-
gramie Visa Waiver Program. Obejmuje on kraje, których obywatele 
mogą przyjechać do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni bez 
konieczności ubiegania się o wizę. Podstawowym kryterium, by 
dany kraj został włączony do programu VWP, jest niski poziom 
odmów wydania wiz jego obywatelom przez słuŜby konsularne USA, 
a takŜe m.in. wprowadzenie paszportów biometrycznych czy współ-
praca z rządem USA w sprawach dotyczących bezpieczeństwa.   

VWP został utworzony na podstawie decyzji Kongresu w 1986 r. 
Pierwszym krajem, który został nim objęty, była Wielka Brytania 
(1989 r.). Obecnie uczestniczy w nim 36 państw: Andora, Australia, 
Austria, Belgia, Brunei, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Korea Południowa, 
Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, 
Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia,, Republika Czeska, San Mari-
no, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, 
Wielka Brytania oraz Włochy.    

Do 2007 r. o włączenie do programu VWP mogły ubiegać się tylko 
te kraje, w których odsetek odmów wydania wiz nie przekraczał 10 
proc. Nowe przepisy obniŜyły ten próg do 3 proc. W międzyczasie  
w wypadku większości sąsiadów Polski nastąpił znaczny spadek 
poziomu odmów wiz i w związku z tym dołączyły one do programu 
na starych zasadach. W ciągu zaledwie dwóch lat (2006-2008)  
w wypadku Słowacji odsetek odmów zmniejszył się z 16 do 5 proc. 
Podobny spadek zanotowano w tym czasie na Łotwie (z 21 do  
8 proc.), Litwie (z 27 do 9 proc.), na Węgrzech (z 12 do 7 proc.) 
czy w Republice Czeskiej (z 9 do 5 proc.). Od 2009 r. obywatele 
tych krajów - podobnie jak Estonii, Malty, Cypru czy Grecji - mogą 
jeździć do USA bez wiz. Polska jest zatem jedynym krajem z Europy 
Środkowo-Wschodniej, który nie jest w programie VWP, a oprócz 
Rumunii i Bułgarii - z całej UE. 

Choć w wypadku Polski poziom odmów regularnie spada, to i tak 
jest on znacząco wyŜszy niŜ zakładany obecnie w programie VWP 
trzyprocentowy próg. W ciągu ostatnich lat (2006-2011) zmniejszył 
się on z 26 do 9,8 proc. W 2011 r. zanotowano jednak ponownie 
niewielki wzrost do poziomu 10,2 proc. Ok. 80 proc. odmów wiz dla 
Polaków dotyczy wniosków z trzech regionów: Podhala, Rzeszowsz-
czyzny i Podlasia, w których istnieje silna tradycja wyjazdów do 
USA. Wyjazdy te mają takŜe charakter zarobkowy. Częstą taktyką 
jest aplikacja o wizy turystyczne lub w celu odwiedzenia rodziny czy 
znajomych, a w praktyce - podjęcie nielegalnego zatrudnienia.  

Zaostrzenie zasad dostępu do programu było uzasadniane potrzebą 
zwalczania niepoŜądanej imigracji (w tym imigracji osób wjeŜdŜają-
cych legalnie, ale pozostających na terytorium USA po wygaśnięciu 
pozwolenia na pobyt i podejmujących w tym czasie nielegalnie 
pracę). Jednak najwaŜniejszy argument za wdroŜonymi restrykcjami 

związany był z bezpieczeństwem kraju. Nie wiadomo dokładnie, ilu 
Polaków przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych nielegalnie, 
a tym bardziej, ilu podejmuje nielegalnie zatrudnienie. Pytaniem 
waŜniejszym jest jednak, czy i jaki wpływ ma fakt obowiązku wizo-
wego (oraz związanej z nim niepewności dotyczącej moŜliwości 
ponownego wjazdu na terytorium USA) na decyzję indywidualnych 
imigrantów będących juŜ w Stanach o pozostaniu tam po upłynięciu 
terminu legalnego pobytu, a w dalszej konsekwencji - przedłuŜaniu 
go na czas nieokreślony. Inaczej mówiąc, czy brak obowiązku wizo-
wego nie przyczyniłby się do bardziej cyrkulacyjnego charakteru 
migracji Polaków do USA, kiedy to osoba nie ryzykuje przedłuŜenia 
pobytu niezgodnie z prawem, wiedząc, Ŝe bez większych problemów 
będzie mogła powrócić tam w najbliŜszej przyszłości? Wydaje się, Ŝe 
zniesienie obowiązku wizowego mogłoby mieć wpływ na zmniejsze-
nie się grupy osób pozostających w USA nielegalnie po wygaśnięciu 
waŜności ich wiz (tzw. overstayers). Oczywiście, obowiązek wizowy 
czy jego brak nie wpływa jednak na fakt, Ŝe część Polaków wyjeŜ-
dŜających do Stanów i tak łamie prawo, podejmując tam nielegalnie 
zatrudnienie.       

Co waŜne, udział danego państwa w programie VWP nie oznacza 
wcale, Ŝe jego obywatele mają pełną swobodę wjazdu na teryto-
rium USA. Chcąc podróŜować do Stanów w celach turystycznych lub 
biznesowych (nie dłuŜej niŜ na 90 dni), nadal muszą oni dopełnić 
kilka obowiązkowych procedur: zarejestrować się w systemie ESTA 
(Electronic System for Travel Authorization) i podać wszystkie stan-
dardowe dane, by uzyskać krótkookresowe pozwolenie na wjazd  
i pobyt, posiadać waŜny paszport biometryczny, poddać się proce-
durze pobrania odcisków palców i zgodzić się na wykonanie fotogra-
fii twarzy na przejściu granicznym. Dodatkowo, osoby, które były 
kiedykolwiek karane lub aresztowane (nawet bez wyroku skazujące-
go), którym odmówiono wcześniej wjazdu do USA lub deportowano 
z terytorium USA, a takŜe te, które w przeszłości nielegalnie pozo-
stały po upływie legalnego czasu pobytu, nie są uprawnione do 
korzystania z przywilejów programu VWP.  Program nie obejmuje 
ponadto osób, które chcą studiować, pracować albo przebywać na 
terytorium USA dłuŜej niŜ 90 dni. Muszą one występować o określo-
ny typ wizy w standardowej procedurze.  

Podkreślając zatem zalety programu VWP, przede wszystkim brak 
obowiązku posiadania wizy, naleŜy pamiętać takŜe o jego ogranicze-
niach. Po pierwsze zarejestrowanie się w systemie ESTA przed przy-
jazdem do USA takŜe kosztuje (obecnie 14 USD) oraz wcale nie 
gwarantuje wjazdu, ostateczna decyzja jest podejmowana bowiem 
na granicy przez pracowników Customs and Border Protection. Po 
drugie, uczestnictwo w programie daje moŜliwość pobytu na teryto-
rium USA do 90 dni, podczas gdy posiadanie wizy standardowo daje 
moŜliwość pobytu dwukrotnie dłuŜszego (do 6 miesięcy).  

Przyszłość, czyli liczmy na siebie   

W ostatnim czasie pojawiły się inicjatywy i sygnały, które ponownie 
wzbudziły nadzieje Polaków na podróŜ do USA bez wiz.  Na począt-
ku 2011 r. kilku kongresmanów polskiego pochodzenia, m.in. Mike 
Quigley, Dan Lipiński, Mark Kirk i Barbara Mikulski wnieśli do obu 
izb Kongresu projekt ustawy zmieniającej kryteria wejścia do pro-
gramu VWP. Zaproponowali oni, by o tym wejściu decydował nie 
odsetek odmów wiz, ale by do programu mogły dołączyć kraje, 
których odsetek obywateli nielegalnie przedłuŜających pobyt w USA 
na podstawie wiz nie-imigracyjnych wynosił poniŜej 3 proc. Problem 
tkwi jednak m.in. w tym, Ŝe nie ma zgody co do wiarygodnych me-
tod oszacowania tego wskaźnika. Projekt ustawy przewiduje takŜe 
moŜliwość uchylenia wymogu 3-procentowego progu przekroczeń 
legalnego pobytu w USA, pod warunkiem, Ŝe „udział danego kraju 
w programie ruchu bezwizowego nie stwarza zagroŜenia dla egze-
kwowania prawa, bezpieczeństwa i praw imigracyjnych USA  
i jeśli kraj ten w pełni współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi  
w walce z terroryzmem”. 

Szansę daje nam takŜe kryzys gospodarczy i działania władz USA 
podejmowane w celu pobudzenia gospodarki. Niedawno prezydent 
Obama zapowiedział szereg działań na rzecz wzmocnienia amery-
kańskiej turystyki, co miałoby wygenerować dodatkowe wpływy do 
budŜetu państwa. Wspomniano w tym kontekście o moŜliwości 
zniesieniu wiz dla obywateli Polski i Tajwanu. 

MoŜemy liczyć takŜe na siebie. JeŜeli nie zmienią się zasady progra-
mu VWP i nadal obowiązywać będzie 3-procentowy próg odmów 
wizowych, to przy obecnej tendencji spadku ich liczby w wypadku 
Polski (średnio o ok. 2,5 proc. rocznie w ciągu ostatnich sześciu lat), 
za kilka lat mamy szansę dołączyć do grona obywateli krajów po-
dróŜujących do USA bez wiz.  

Wykres 2. Wizy nie-imigracyjne dla obywateli Polski, lata 2006-2010  
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Porównanie skutków dwóch największych w nowoŜytnych dziejach 
Polski fal migracyjnych jest przedsięwzięciem o tyle wdzięcznym, co 
karkołomnym. Wdzięcznym dlatego, Ŝe tak łatwo moŜna wskazać na 
zasadnicze róŜnice i generalnie brak jakichkolwiek podobieństw. A kar-
kołomnym dlatego, Ŝe porównywane fale są tak róŜne, odbywały się  
w tak diametralnie odmiennych warunkach politycznych, ekonomicz-
nych i kulturowych, Ŝe w zasadzie jakiekolwiek porównania nie są meto-
dologicznie uzasadnione. Mowa tu o emigracji z ziem polskich na prze-
łomie XIX i XX w. oraz emigracji w dwóch ostatnich dziesięcioleciach. 
PoniŜej podaję przykłady dotyczące tylko emigracji do Stanów Zjedno-
czonych. Przed pierwszą wojną światową była to fala największa, ale 
takŜe dosyć róŜna od emigracji do innych krajów, zwłaszcza do Brazylii 
czy w głąb Rosji. Współczesna emigracja z Polski do USA w stosunkowo 
niewielkim stopniu róŜni się od emigracji do krajów europejskich. 

Podobieństwo jest w zasadzie tylko jedno - obie fale emigracji spowo-
dowane były przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi. Być moŜe 
wskazać moŜna takŜe na inną cechę wspólną - tak przed stuleciem, jak  
i obecnie migrujący za granicę wyjeŜdŜali nie po to, aby osiąść na ob-
czyźnie na stałe, ale z zamiarem powrotu, choć nie bardzo wiadomo 
kiedy. No i trzecie podobieństwo - zarówno emigranci sprzed pierwszej 
wojny światowej, jak i współcześni utrzymywali i utrzymują szerokie 
kontakty oraz silne więzi z rodzinami i społecznościami, z których emi-
growali. Ale widać tu juŜ takŜe bardzo istotne róŜnice. Emigranci z ziem 
polskich przed stuleciem stawali się na obczyźnie świadomymi swej 
toŜsamości narodowej członkami narodu i obywatelami nieistniejącego 
wtedy państwa. Przemieniali się, moŜe nie wszyscy, ale na pewno bar-
dzo wielu - jak to ujął Jerzy Zubrzycki - z chłopów w Ŝołnierzy sprawy 
narodowej. Emigranci współcześni, jak wykazał Michał Garapich (Ga-
rapich 2009), zrywają w swych strategiach organizowania się i wcho-
dzenia w społeczeństwa przyjmujące niemal całkowicie i powszechnie 
ze znanymi wcześniej wzorcami, które za „nacjonalizmem metodolo-
gicznym” określane były jako podtrzymywanie i rozwijanie silnych więzi 
narodowych i identyfikację z krajem pochodzenia. Jest to w znacznym 
zakresie spowodowane tym, Ŝe po roku 1989 po raz pierwszy w cza-
sach nowoŜytnych emigracja z Polski ma charakter dobrowolnego wy-
jazdu ludzi z kraju wolnego i demokratycznego do krajów, które tak 
samo moŜna scharakteryzować. Wyjazdy nie są ani ucieczką przed 
nędzą, ani przed represjami politycznymi. Wychodźcy nie czują na ogół, 
Ŝe muszą mieć (i z reguły nie mają) poczucie obowiązku szczególnej 
słuŜby wobec narodu i kraju, z którego wyszli.  

Trudno tu o jakąś wyraźniejszą gradację znaczenia róŜnic pomiędzy 
obiema falami emigracyjnymi. Zacząć wypada od stwierdzenia banalne-
go faktu, Ŝe emigracja sprzed stulecia była bardzo homogeniczna kultu-
rowo i zawodowo. WyjeŜdŜali głównie chłopi, bo chłopskie było niemal 
całe ówczesne społeczeństwo polskie. Oznaczało to istnienie niemal 
kontrastowych róŜnic kulturowych i cywilizacyjnych między polskimi 
emigrantami i społeczeństwami krajów docelowych, zwłaszcza w Sta-
nach Zjednoczonych. 

Współcześni emigranci nie przeŜywają w takim zakresie, jak w przeszło-
ści, szoku kulturowego i traumy związanej z przystosowaniem się do 
społeczeństw wyŜej rozwiniętych, oferujących potencjalnie znacznie 
lepsze niŜ w kraju warunki bytu, ale bardzo odrębnych, a nawet obcych 
kulturowo. Generalnie stosunkowo wysoki poziom wykształcenia współ-
czesnych emigrantów polskich, ich dobre wyposaŜenie kulturowe, moŜ-
liwe dzięki rozpowszechnieniu się globalnej kultury masowej oraz uni-
wersalnych wzorów kulturowych, powoduje, Ŝe - przykładowo - dobrze 
znający przed wyjazdem język angielski Polacy mogą szybko poczuć się 
w Chicago lub jego okolicach niemal jak „u siebie”.   

Brak wykształcenia i przygotowania zawodowego pierwszej fali emigra-
cji powodował, Ŝe wszyscy emigranci zaczynali od najprostszych prac 
fizycznych. Drugim powodem owego startu z niskiej pozycji była struk-
tura amerykańskiego rynku pracy. Pierwsze pokolenie emigrantów 
pozostawało na ogół na dole drabiny społecznej. Ale juŜ awans, przy-
najmniej ekonomiczny - choć na ogół w obrębie tej samej kategorii 
zawodowej „blue collar” - drugiego i następnych pokoleń, był niemal 
gwarantowany. Społeczeństwo amerykańskie, mimo kryzysów, aŜ do lat 
1960. cechowało się wysoką dynamiką awansu społecznego, zarówno 
wewnątrzpokoleniowego, jak i międzypokoleniowego. W porównaniu  
z innymi zbiorowościami imigranckimi, Polonia amerykańska pozostawa-
ła dłuŜej w obrębie klasy robotniczej. Jednak i ta klasa przecieŜ awanso-

wała, zwłaszcza ekonomicznie. Nie występowało wtedy zjawisko opisy-
wane współcześnie jako „brain waste” (Iglicka 2008) albo „blue collar 
with M.A.”. Zdobywający wykształcenie członkowie następnych pokoleń 
bez trudu znajdowali odpowiednie do wykształcenia zatrudnienie. 
Współcześni emigranci, lepiej przygotowani zawodowo i kulturowo, juŜ 
w pierwszym pokoleniu wchodzą do średnich, a nawet wyŜszych kate-
gorii społeczno-zawodowych.  

W spisie ludności przeprowadzonym w USA w 2000 r. podawano liczbę 
466,7 tys. osób urodzonych w Polsce. Razem z kategorią imigrantów 
nieudokumentowanych daje to zbiorowość ponadpółmilionową. Wśród 
osób przybyłych do USA po 1990 r. obywatelstwo uzyskało ok. 17 
proc., a spośród osób, które migrowały w latach 1981-90, obywatelami 
USA było ok. 56 proc. Niemal pod kaŜdym istotnym społecznie wzglę-
dem najnowsza imigracja z Polski róŜni się od tej sprzed stulecia. 
Przede wszystkim, wyróŜnia ją stosunkowo wysoki poziom wykształce-
nia, zwłaszcza osób młodszych. Do szkół średnich lub wyŜszych uczęsz-
czało ponad 50 tys. młodych ludzi urodzonych w Polsce, podczas gdy 
ogólna liczebność Polaków w przedziale wieku 15-24 lata wynosiła w 
roku 2000 niewiele ponad 47 tys. Oznacza to, Ŝe młodzieŜ w tym prze-
dziale wieku prawdopodobnie w całości uczyła się lub studiowała (liczba 
Polaków studiujących przekraczała 32 tys. osób), a dodatkowo studio-
wały takŜe osoby nieco starsze. Poziom wykształcenia całej zbiorowości 
osób urodzonych w Polsce był jednak nieco niŜszy niŜ poziom wykształ-
cenia ogółu amerykańskiego społeczeństwa, ale nadal wyŜszy od śred-
niego wykształcenia całej zbiorowości imigrantów w USA. JeŜeli nato-
miast uwzględni się tylko osoby w wieku 25-64 lata, to okaŜe się, Ŝe  
w 2000 r. imigranci z Polski nie róŜnili się pod względem wykształcenia 
od amerykańskiego społeczeństwa. Porównanie z imigrantami z innych 
krajów prowadzi do wniosków wielorakich. Polacy są zdecydowanie 
lepiej wykształceni niŜ imigranci z Meksyku, Wietnamu, a nawet  
z Włoch, ale ustępują wyraźnie wykształceniem takim grupom, jak 
Chińczycy, Indusi oraz imigranci z Anglii czy Rosji. Widoczny jest wyraź-
ny wzrost poziomu wykształcenia Polaków w 2000 r. w porównaniu  
z latami 1990. i 1980. W 1980 r. ponad 40 proc. dorosłych imigrantów  
z Polski nie posiadało wykształcenia średniego, w 1990 r. odsetek ten 
zmniejszył się do ok. 26 proc., a w 2000 r. spadł do nieco ponad 17 
proc. Proporcja osób z wykształceniem wyŜszym w tym samym okresie 
podwoiła się, od 15,1 proc. do prawie 34 proc. (Babiński 2009).  

Statua Wolności. Źródło: Wikipedia.  

Polskie zbiorowości emigranckie wczoraj i dziś  
- sto lat róŜnicy, ile podobieństw?  
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Warto podkreślić, Ŝe prawie 10 proc. Polaków zostało zakwalifikowa-
nych jako samozatrudnieni. Jest to odsetek wyŜszy niŜ w całym amery-
kańskim społeczeństwie. Widoczne jest wyraźne zróŜnicowanie pozycji 
społecznych zajmowanych przez Polaków w USA, co jest zrozumiałe, 
zwaŜywszy, Ŝe jest to zbiorowość prawie półmilionowa, a jej członkowie 
przybywali do USA w róŜnych okresach. W latach 1980-2000 nastąpiły  
bardzo istotne zmiany w tym zakresie, co jest widoczne zwłaszcza przy 
uwzględnieniu podziałów zawodowych wśród kobiet i męŜczyzn.  
W trakcie tego dwudziestolecia struktura pozycji zawodowych zajmowa-
nych przez męŜczyzn urodzonych w Polsce prawie w ogóle się nie zmie-
niła. W wypadku najwyŜszych pozycji zawodowych nastąpił niemal 
nieistotny wzrost, z ok. 23 proc. do ok. 24 proc. W kategoriach pracow-
ników fizycznych nastąpił takŜe zaledwie lekki wzrost, z 55 proc. do 
56,2 proc. Znaczące zmiany nastąpiły natomiast w charakterze zatrud-
nienia przybyłych z Polski kobiet. W 1980 r. odsetek kobiet o wyŜszych 
pozycjach zawodowych wynosił ok. 14 proc., w 1990 r. wzrósł on do 
ponad 19 proc., a w 2000 r. osiągnął prawie 29 proc. W tym samym 
okresie poziom zatrudnienia kobiet w kategoriach pracowników fizycz-
nych spadł z 35 proc. do ok. 18 proc., przy niemal niezmiennych pro-
porcjach zatrudnienia w kategoriach technicznych, administracyjnych  
i w sferze usług. MoŜe to oznaczać, Ŝe męŜczyźni, którzy po przybyciu  
z Polski podejmują prace fizyczne, pozostają przy tym charakterze za-
trudnienia przez dłuŜszy czas, a często jest to ich jedyny zawód. Nato-
miast co najmniej połowa kobiet, które rozpoczynają pracę w katego-
riach zawodów fizycznych, w niedługim czasie uzyskuje pracę wyŜej 
notowaną i na ogół wyŜej opłacaną. Mimo wyŜszych pozycji społeczno-
zawodowych kobiety urodzone w Polsce zarabiają średnio wyraźnie 
mniej niŜ męŜczyźni (w 2000 r. odpowiednio 26,3 tys. i 38,7 tys. dola-
rów rocznie). Roczny dochód gospodarstwa domowego imigrantów  
z Polski w roku 2000 nie odbiegał zasadniczo od średnich zarobków 
rodziny amerykańskiej (41,5 tys. dolarów rocznie w polskim gospodar-
stwie domowym i ok. 42 tys. w przeciętnym gospodarstwie amerykań-
skim). WyŜsze były natomiast zarobki na głowę (per capita) - imigranci 
z Polski zarabiali 25,8 tys. dolarów, podczas gdy przeciętny Amerykanin 
otrzymywał 21,5 tys. dolarów. 

wartość domów znacznie przekracza średnią krajową. MoŜna stwierdzić, 
Ŝe asymilacja strukturalna, czyli upodobnienie się struktury społeczno- 
-zawodowej polskich imigrantów do struktury całego amerykańskiego 
społeczeństwa współczesnych imigrantów z Polski w USA następuje 
bardzo szybko. Polacy nie powtarzają prawidłowości przystosowania 
imigrantów sprzed stulecia, którzy bardzo długo, w zasadzie przez 
pierwsze dwa pokolenia, w większości zajmowali pozycje na dolnych 
szczeblach amerykańskiego systemu stratyfikacji zawodowej. RóŜnica ta 
jest skutkiem innego, lepszego przygotowania współczesnych imigran-
tów do amerykańskich realiów i rynku pracy, ich wyŜszego wykształce-
nia oraz lepszej znajomości języka angielskiego. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę na takie czynniki, jak zasadniczo róŜna struktura współczesnego 
amerykańskiego rynku pracy, który w niewielkim zakresie oferuje łatwo 
dostępne stabilne prace w zawodach nie wymagających wysokich kwa-
lifikacji.  

Nie wszystko wygląda współcześnie lepiej. Zahamowanie mobilności 
społecznej i zawodowej niemal we wszystkich społeczeństwach przyj-
mujących obecnie polskich imigrantów powoduje, Ŝe dalszy awans,  
w tym awans następnych pokoleń, wydaje się być raczej ograniczony. 
„Hourglass economy” oznacza kurczenie się ofert pracy w obrębie klasy 
średniej. Nieliczni znajdą drogę do awansu na wyŜsze pozycje zawodo-
we. Pozostali, a takŜe ich dzieci, mogą być skazani na zajmowanie niŜ-
szych pozycji w gorszych sektorach gospodarki. 

Niewielkie jest obecnie zainteresowanie najnowszych imigrantów insty-
tucjami i organizacjami utworzonymi przed laty przez poprzednie poko-
lenia polskich imigrantów oraz zaangaŜowanie w ich działalność. WaŜną 
rolę odgrywają parafie rzymskokatolickie, ale ich funkcje są obecnie 
znacznie mniejsze niŜ przed dziesięcioleciami. Wzrosło za to znaczenie  
i zakres szkolnictwa polonijnego, zwłaszcza w Chicago.  

Napływ kilkusettysięcznej zbiorowości najnowszych imigrantów z Polski 
nie przełoŜył się na wzrost liczby członków istniejących wcześniej orga-
nizacji polonijnych, zwłaszcza powstałych przed pierwszą wojną świato-
wą. Dane statystyczne przedstawione przez National Fraternal Congress 
ukazują stały, niemal niezmienny spadek członkostwa w tych organiza-
cjach. Tempo tego spadku jest niemal niezmienne - wynosi od 0,5 do  
1 proc. w skali roku. Oznacza to, Ŝe w sposób naturalny odchodzą naj-
starsi członkowie i nie przychodzą prawie wcale nowi. Jest to tendencja 
powszechna. Jak ukazał Robert Putnam, spada wszak takŜe liczebność 
wszystkich organizacji dobrowolnych w amerykańskim społeczeństwie. 

Istotne róŜnice pomiędzy obiema falami imigracyjnymi są widoczne  
w postawach współczesnych imigrantów z Polski wobec procesów inte-
gracji i asymilacji. Imigranci sprzed ponad wieku nie asymilowali się 
szybko i bezproblemowo ani teŜ nie byli bezwzględnie do asymilacji 
przymuszani. Tworzyli odrębne społeczności, odbudowywali wiele form 
organizacyjnych i instytucji ze starego kraju. Jednak, aby nie pozosta-
wać dłuŜej na uboczu głównego nurtu amerykańskiego Ŝycia, musieli 
wychodzić poza stadium wstępnej akulturacji. Anglokonformizm nie był 
przymusem, ale okazał się presją wystarczająco silną, aby spowodować 
niemal całkowite włączenie zbiorowości polskich imigrantów w amery-
kańskie społeczeństwo. Współcześni imigranci nie odczuwają prawie 
Ŝadnej presji asymilacyjnej. Muszą przejść pewien stopień akulturacji, 
ale tylko taki, który umoŜliwia przystosowanie się do warunków Ŝycia  
w nowym społeczeństwie. Nawet przyjęcie obywatelstwa amerykań-
skiego nie musi oznaczać zmiany toŜsamości narodowej. Współczesne 
społeczeństwo amerykańskie, a takŜe społeczeństwa krajów Unii Euro-
pejskiej, stają się coraz wyraźniej społeczeństwami wieloetnicznymi  
i wielokulturowymi, w których kultury etniczne - w szerokim tego słowa 
znaczeniu - uzyskują status autonomiczny i trwały. Jest to najbardziej 
widoczne w wypadku grup odrębnych rasowo lub religijnie, ale w znacz-
nym stopniu azjatyckich. Imigranci z Europy, w tym takŜe Polacy, po-
dobnie jak przed wiekiem, wpasowują się w nowe - ale jak przed wie-
kiem dla róŜnych grup dosyć podobne - wzorce przystosowania, a ra-
czej braku pełniejszego przystosowania do coraz bardziej pluralistyczne-
go etnicznie społeczeństwa. 
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Średnia wartość domu posiadanego na własność przez rodziny polskich 
imigrantów wynosiła ok. 162 tys. dolarów, co oznacza, Ŝe ich dom był  
o prawie 35 proc. więcej wart niŜ przeciętny dom amerykański. Ta 
stosunkowo wysoka wartość domów Polaków wynika z rozmieszczenia 
przestrzennego najnowszych polskich imigrantów. Nie tworzą oni stabil-
nych i odrębnych skupisk, typowych dla osadnictwa etnicznego sprzed 
100 lat. Skupienia takie występują i są dosyć wyraźne, ale mają charak-
ter przejściowy. W 2000 r. w obrębie Chicago City zamieszkiwało ponad 
210 tys. osób, które deklarowały polskie pochodzenie. Ponad 140 tys. 
spośród nich było osobami urodzonymi w Polsce. Jest to największe 
skupisko imigrantów z Polski, a Chicago jest jedynym wielkim miastem 
amerykańskim, w którym w poprzednim dziesięcioleciu nastąpiło zwięk-
szenie liczby zamieszkałych tam osób polskiego pochodzenia. Drugim 
skupiskiem pozostał Nowy Jork, zwłaszcza Greenpoint w Brooklynie, 
gdzie na przełomie tysiącleci przebywało (na ogół nielegalnie) 30-40 
tys. przybyszów z Polski, i najbliŜsze okręgowi nowojorskiemu obszary 
stanu New Jersey. Zatem ok. połowa współczesnych imigrantów z 
Polski zamieszkuje obszary znane jako skupiska polonijne od ponad 100 
lat. Nie są to jednak skupiska trwałe. Nie ma powtórki sprzed wieku, 
gdy ponad 70 proc. Polaków zamieszkiwało przez długie okresy zwarte 
skupiska polonijne w miastach. Obecnie niewielu polskich imigrantów 
mieszka tam dłuŜej niŜ kilka lat. Zdobywają lepszą pracę, więcej zara-
biają i z reguły przenoszą się na bardziej zamoŜne przedmieścia, gdzie 
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Polscy Amerykanie dzisiaj: badanie polonijnych liderów  
Thaddeus C. Radzilowski 

Piast Institute 

W 2010 r. Instytut Piast przeprowadził sondaŜ wśród ponad 1 400 
Amerykanów polskiego pochodzenia Ŝyjących w 44 stanach zatytu-
łowany „Polscy Amerykanie dzisiaj”. Raport z badania został przygo-
towany przez prof. Thaddeusa Radzilowskiego, prezesa Instytutu 
Piast, oraz Dominique’a Steculę, dyrektora ds. badań. SondaŜ był 
pierwszym tak szeroko zakrojonym badaniem na temat postaw  
i opinii przedstawicieli Polonii amerykańskiej dotyczących róŜnych 
istotnych kwestii społecznych, zrealizowanym wśród działaczy spo-
łeczności polonijnej. Badanie stanowiło kontynuację sondaŜu prze-
prowadzonego przez Instytut Piast na próbie 900 polskich Ameryka-
nów, którego celem było poznanie m.in. preferencji wyborczych 
Amerykanów polskiego pochodzenia w wyborach prezydenckich  
w 2008 r. 

Publikacja miała dotychczas trzy wydania. Najnowsze wydanie zo-
stanie wzbogacone o dyskusję na temat wyników badania, a takŜe 
o dodatkową analizę rezultatów sondaŜu w kontekście wydarzeń, 
które nastąpiły juŜ po realizacji badania. UkaŜe się ono we wrześniu 
2013 r. SondaŜ został przeprowadzony na zlecenie Zarządu Instytu-
tu Piast, natomiast samą publikację sfinansował Konsulat Generalny 
RP w Chicago. Pierwsze wydanie raportu zostało rozesłane do pol-
skich placówek dyplomatycznych i konsularnych w USA, do Kancela-
rii Prezydenta, biur Marszałków Senatu i Sejmu RP, jak równieŜ do 
członków polskiego rządu oraz kilku uczelni w Polsce.    

U podstaw badania, jak i wszelkich działań Instytutu Piast, leŜy 
załoŜenie, Ŝe polscy Amerykanie, czyli Polonia, tworzą nowoczesną 
amerykańską grupę etniczną, silnie i trwale zakorzenioną w polsko-
ści, a zarazem mającą długie i specyficzne doświadczenie z Ŝycia  
w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych pojawiła się ona ponad 155 
lat temu i od tego czasu stale ewoluowała w związku z nowymi 
falami imigracji z Europy i wyzwaniami, które stawiała Europa,  
a takŜe ciągle zmieniającą się sytuacją kulturalną i polityczną Sta-
nów Zjednoczonych, w której kształtowaniu sama Polonia odgrywa-
ła znaczącą rolę. Polonia, zatem, była i nadal pozostaje w procesie 
ciągłego kształtowania się.  

Celem badania nie było poznanie postaw całej populacji polskich 
Amerykanów, gdyŜ takie badanie wykraczałoby poza nasze moŜli-
wości. Zamiast tego zdecydowaliśmy się skoncentrować na osobach 
o silnej polskiej toŜsamości, których moŜna byłoby zmobilizować do 
wsparcia polskich i polsko-amerykańskich spraw, które są równieŜ 
na bieŜąco, jeśli chodzi o kwestie waŜne dla Polski i Polonii. ZaleŜało 
nam na dotarciu do osób będących liderami i działaczami społecz-
ności polonijnej na najniŜszych poziomach.  

Wybrana przez nas metoda doboru próby - metoda kuli śniegowej  
- wydawała się najlepiej pasować do naszego badania. Rekrutując 
osoby do udziału w badaniach wykorzystaliśmy wszystkie polskie 
media w USA, jak równieŜ media amerykańskie, ze szczególnym 
uwzględnieniem mediów elektronicznych, zwłaszcza portalu spo-
łecznościowego Facebook, grup mailingowych, serwisu Constant 
Contact i naszą własną rozległą listę kontaktów mailowych. Ponad-
to, rozesłaliśmy artykuły oraz informacje prasowe na temat badania 
do wszystkich mediów polonijnych, a takŜe wielu głównych mediów 
amerykańskich, wydawanych zarówno w formie drukowanej, jak  
i elektronicznej. Z naszego rozeznania wynika teŜ, Ŝe wielu respon-
dentów dowiedziało się o badaniu od innych osób. Jak się okazało, 
amerykańskie radio publiczne równieŜ było bardzo skuteczne  
w pozyskiwaniu respondentów do badania. 

Według najnowszego badania American Community Survey za lata 
2006-2010 liczebność populacji Amerykanów polskiego pochodzenia 
wynosi 9 835 459 osób, czyli 3,2 proc. ogółu populacji Stanów Zjed-
noczonych. Około 5 proc. Polonii stanowią osoby urodzone za grani-
cą. Ponad 80 proc. polskich Amerykanów Ŝyje w 15 stanach. Dwa-
naście z tych stanów połoŜonych jest w tradycyjnych regionach 
osiedlania się Polaków, obejmując region Nowej Anglii, stany środ-
kowoatlantyckie oraz region Wielkich Jezior. W trzech pozostałych  
- w Kalifornii, na Florydzie i w Teksasie - Ŝyje ok. 14 proc. populacji 
polonijnej.      

Pierwszym badanym przez nas obszarem był profil polityczny Ame-
rykanów pochodzenia polskiego. Okazało się, Ŝe najwięcej polskich 
Amerykanów popiera Partię Demokratyczną (36,5 proc.). Nieco 
mniej określa się jako osoby niezaleŜne (33,2 proc.), zaś 21,3 proc. 
uwaŜa się za Republikanów. Około 4,2 proc. wskazało inne opcje 

(Wykres 1 przedstawia, na kogo polscy Amerykanie głosowali  
w wyborach prezydenckich w 2008 r.). Przyglądając się preferen-
cjom politycznym badanych, odkrywamy jednak, Ŝe aŜ 43,6 proc. 
deklarujących poparcie dla Partii Demokratycznej twierdzi jednocze-
śnie, Ŝe jest konserwatystami. Określających się jako liberałowie 
jest 33,2 proc., podczas gdy 23,1 proc. deklaruje bycie centrystami. 
Co interesujące, polscy Amerykanie są bardziej niŜ inni Amerykanie 
skłonni do głosowania na kandydatów niezaleŜnych. W wyborach w 
2008 r. ponad 5 proc. głosowało na osoby nie reprezentujące ani 
Republikanów, ani Demokratów. To trend widoczny juŜ w drugim 
pokoleniu wstecz. Przykładowo, w 1980 r. zadziwiająco wysokie 
było poparcie Polonii dla Johna Andersona - wyniosło aŜ 13 proc. 
Jednak z biegiem czasu, głosy te bywały interpretowane jako wyraz 
niezadowolenia znaczącej grupy Amerykanów polskiego pochodze-
nia z polityki istniejących partii politycznych.  
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Wykres 1. Głosowanie polskich Amerykanów w wyborach prezy-
denckich w 2008 r. (w %) 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki naszego sondaŜu pokazały ponadto, Ŝe opinie Amerykanów 
polskiego pochodzenia na temat róŜnych aspektów polityki we-
wnętrznej i zagranicznej USA znacząco róŜnią się od poglądów 
Amerykanów ogółem, a w niektórych kwestiach (co widać w zakre-
sie zagadnień, na temat których mieliśmy porównywalne dane) 
takŜe od Polaków w kraju. Warto w szczególności wspomnieć  
o trzech sprawach. JeŜeli chodzi o kwestię kary śmierci dla osób 
skazanych za morderstwo, to polscy Amerykanie byli w 20 proc. 
mniej skłonni w porównaniu z całą populacją amerykańską do opo-
wiedzenia się za karą śmierci, i jednocześnie więcej z nich było 
całkowicie przeciwko karze śmierci (o 8 punktów procentowych 
więcej niŜ w wypadku całej populacji amerykańskiej). Co ciekawe, 
wyniki badania dla Amerykanów ogółem oraz dla populacji Polaków 
w kraju w świetle badania CBOS z marca 2007 r. są niemal iden-
tyczne: 60 proc. osób popiera karę śmierci, zaś 30 proc. jest jej 
przeciwnikami. A zatem w tej kwestii populacja polskich Ameryka-
nów znacząco róŜni się zarówno od Amerykanów, jak i od Polaków 
w kraju. W wypadku części respondentów kluczowe znaczenie dla 
kształtowania ich opinii na temat kary śmierci miały nauki Jana 
Pawła II.    

W sprawie Palestyny Amerykanie polskiego pochodzenia częściej 
(15 proc. więcej odpowiedzi) niŜ Amerykanie ogółem opowiadają 
się za utworzeniem niezaleŜnego państwa palestyńskiego na obsza-
rze obejmującym Zachodni Brzeg Jordanu oraz Strefę Gazy. Zaled-
wie 10 proc. przedstawicieli Polonii jest temu przeciwna. W związa-
nej z tym kwestii wsparcia polsko-amerykańskiego dla Palestyńczy-
ków Amerykanie polskiego pochodzenia nie róŜnią się od całej po-
pulacji amerykańskiej (18 proc. jest za). JednakŜe, tylko 22 proc. 
polskich Amerykanów deklaruje większe poparcie dla Izraelczyków 
niŜ Palestyńczyków, wobec 60 proc. Amerykanów, którzy wyraŜają 
silne poparcie dla strony Ŝydowskiej. Ponad 35 proc. polskich Ame-
rykanów opowiada się za jednakową polityką wobec obu stron, 
podczas gdy podobne stanowisko zajmuje mniej niŜ 5 proc. Amery-
kanów.  

JeŜeli chodzi o stosowanie tortur wobec osób podejrzanych o terro-
ryzm, to tylko 17 proc. Amerykanów polskiego pochodzenia uwaŜa-
ło, Ŝe jest to usprawiedliwione, wobec 20 proc. wszystkich Amery-
kanów. Co waŜniejsze, 30,3 proc. polskich Amerykanów było zda-
nia, Ŝe nie ma Ŝadnego usprawiedliwienia dla stosowania tortur,  
w porównaniu do 28 proc. ogółu Amerykanów. Generalnie rzecz 
biorąc, Amerykanie polskiego pochodzenia są bardziej skłonni my-
śleć, Ŝe rzadko istnieje lub Ŝe w ogóle nie ma uzasadnienia dla sto-
sowania tortur. 



CZERWIEC 2012 

Strona 7 

77,6

11,4
2,2

1,5

0,9

0,3

0,3

5,96,5

Rzymsko-katolickie Brak wyznania
Polsko-katolickie Protestanckie (główny nurt)
Protestanckie (ewangelikalne) Grecko-katolickie
MojŜeszowe Inne

Większość badanych uwaŜa, Ŝe Polacy są mniej szanowani i częściej 
traktowani niesprawiedliwie niŜ inne grupy etniczne. Poczucie bycia 
dyskryminowanym jest częstsze wśród osób lepiej wykształconych. 
Mniej niŜ połowa osób ze średnim i niŜszymi poziomami wykształcenia 
odczuwa dyskryminację w takim samym stopniu. Formy dyskryminacji 
doświadczanej przez osoby pochodzenia polskiego obrazuje Wykres 2. 
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Wykres 2. Formy dyskryminacji doświadczanej przez polskich Ame-
rykanów (w %)  
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Źródło: opracowanie własne. 

W świetle sondaŜu większość polskich Amerykanów czerpie wiedzę 
na temat Polski i Polonii z innych niŜ polskie źródła czy to ze Stanów 
Zjednoczonych, czy z Polski. A zatem, najwaŜniejszym źródłem 
informacji dla społeczności polonijnej w USA są główne media ame-
rykańskie.  

Poproszeni o wskazanie najwaŜniejszych wyzwań stojących przed 
społecznością Amerykanów polskiego pochodzenia w USA, respon-
denci najczęściej wymieniali problem zachowania polskiego języka  
i polskiej kultury (zob. Wykres 3). W dalszej kolejności wskazywali 
niezdolność Polonii do bycia skuteczną w sferze politycznej. Inne 
wymieniane kwestie to: uczynienie nowoczesnej polskiej kultury 
elementem toŜsamości i świadomości polskich Amerykanów, zniwe-
lowanie róŜnic pomiędzy współczesnymi polskimi imigrantami i 
Amerykanami pochodzenia polskiego, potrzeba przebudowy starych 
i stworzenia nowych organizacji, róŜnice międzypokoleniowe oraz 
relacje między Polską a Polonią. Warto odnotować, Ŝe zajmowanie 
się przeszłymi sprawami, takimi jak pozostałości komunistycznych 
wpływów w organizacjach polonijnych, zostało uznane za waŜny 
problem jedynie przez 4 proc. respondentów.  
Wykres 3. Kwestie waŜne dla Polonii (w %) 

wiarę katolicką, unikalność polskiej kultury i doświadczeń historycz-
nych oraz dumę narodową. Na piątej pozycji znalazły się honor  
i przywiązanie do wolności. Kwestii dumy narodowej warto przyj-
rzeć się z bliska. Jest ona bardziej istotna dla Polaków urodzonych  
w Stanach Zjednoczonych niŜ w Polsce. To poczucie dumy wiąŜe się 
jednak nie tyle z polską historią i kulturą, ile z historią Polaków  
w USA, ich osiągnięciami, zarówno indywidualnymi, jak i zbiorowy-
mi. MoŜe chodzić m.in. o tworzenie parafii, szkół, róŜnorodnych 
instytucji kulturalnych, społecznych i gospodarczych, rolę osób 
polskiego pochodzenia podczas wojen prowadzonych przez USA, 
tworzenie związków zawodowych, współuczestniczenie w budowie 
amerykańskiego przemysłu, a takŜe mobilność społeczną, gospo-
darczą i edukacyjną Polonii. Na pewno dotyczy to teŜ udziału Ko-
ściuszki czy Pułaskiego w walce o niepodległość Stanów Zjednoczo-
nych czy zaangaŜowanie Polonii w kwestię niepodległości Polski  
w całym ubiegłym stuleciu. 

Uczestnicy badania istotnie róŜnią się pod względem demograficz-
nym od całej populacji Amerykanów polskiego pochodzenia. Osią-
gnęli oni znacznie wyŜszy status ekonomiczny oraz poziom wy-
kształcenia nie tylko w porównaniu z przedstawicielami Polonii ogó-
łem, ale równieŜ - i to w jeszcze większym stopniu - w odniesieniu 
do całej populacji amerykańskiej. Około 60 proc. deklarowało do-
chód w wysokości od 40 do 150 tys. USD rocznie, co sytuuje ich  
w warstwie amerykańskiej klasy średniej.  
Wykres 4. Wyznanie badanych polskich Amerykanów (w %) 

Źródło: opracowanie własne. 

Choć nie są tak „katoliccy”, jak ich krewni w Polsce, bowiem ok. 78 
proc. określa się rzymskimi katolikami, to i tak grupa ta wciąŜ wyka-
zuje silne związki z katolicyzmem (zob. Wykres 4). Co ciekawe, 
drugą pod względem wielkości grupę stanowią osoby uwaŜające się 
za ateistów - są to prawdopodobnie osoby, które odeszły od katoli-
cyzmu, ale jednocześnie nie zaczęły praktykować Ŝadnej innej reli-
gii. Stanowią oni 11,4 proc. badanej populacji i ok. 15 proc. osób 
urodzonych w Polsce. W świetle badań prowadzonych w Polsce 
zaledwie 8,3 proc. osób nie deklaruje przynaleŜności do Ŝadnej 
religii. Osoby określające się jako ateiści wśród najwaŜniejszych 
polskich wartości zamiast wiary katolickiej wymieniali poczucie 
wspólnoty. Ateiści oraz osoby relatywnie młode (poniŜej 40 roku 
Ŝycia) znacząco częściej wskazywali na potrzebę przebudowy sta-
rych lub tworzenia zupełnie nowych organizacji polonijnych. 

Wreszcie, badani niemal jednomyślnie stwierdzali, Ŝe największą 
słabością Polonii jest jej niezdolność do wywierania politycznego 
wpływu na amerykańskie społeczeństwo, zaskakującą w kontekście 
liczebności diaspory, poziomu dochodów i wykształcenia. Podobnie, 
wskazywali na poraŜkę polskich Amerykanów w zakresie uczestnic-
twa w Ŝyciu politycznym i, tym samym, mobilizacji politycznej orga-
nizacji polonijnych. Te odpowiedzi świadczą o zainteresowaniu,  
a być moŜe takŜe o chęci większego zaangaŜowania politycznego 
działaczy polonijnych. Pomimo wielu róŜnic w zakresie poglądów 
politycznych, istnieje głębokie porozumienie w kwestii najwaŜniej-
szych problemów środowiska polonijnego. Wyniki sondaŜu zrealizo-
wanego przez Instytut Piast przekonują nie tylko o wyjątkowej 
samoświadomości Polonii, ale pokazują równieŜ jej pragnienie więk-
szej jedności, skuteczności i uznania jej za jedną z waŜniejszych 
amerykańskich grup etnicznych.  

Tłum. RS, MoS 

Źródło: opracowanie własne. 

Amerykanie polskiego pochodzenia poproszeni o wskazanie najwaŜ-
niejszych polskich wartości - mogli wskazać ich co najwyŜej pięć  
- na pierwszym miejscu wybierali rodzinę, a w dalszej kolejności 

Instytut Piast został załoŜony w 2003 r. przez Prof. Tadeusza Radziłowskiego oraz Virginię Skrzyniarz. To organizacja pozarządowa, której celem jest 
promowanie polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Instytut jest ponadto ośrodkiem pomocy emigracyjnej certyfikowanym przez Department of 
Homeland Security oraz jedynym w USA Centrum Informacji Statystycznych o Polonii. Jako partner amerykańskiego Census Bureau (Biuro Spisu Ludno-
ści) Piast ma dostęp do najnowszych danych rządowych dotyczących Polonii i nie tylko. Więcej informacji o Instytucie jest dostępnych na stronie inter-
netowej: www.piastinstitute.org. 

Źródło: Przewodnik dla Polonii w Michigan i nie tylko: http://gdziepopomoc.wordpress.com/about/ 
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urodzeni w Polsce z
rodziców Amerykanów
naturalizawani
obywatele
bez obywatelstwa
USA

Polacy w USA w świetle American Community Survey 2010 

Blisko pół miliona emigrantów z Polski w USA 

Z danych American Community Survey wynika, Ŝe grupa osób de-
klarujących pochodzenie polskie, ale urodzonych w USA w 2010 r. 
liczyła 8,9 mln osób, a więc stanowiła ponad 2,9 proc. amerykań-
skiego społeczeństwa. Gdy jednak popatrzeć na osoby urodzone  
w Polsce, to ich liczba jest ponad dziesięciokrotnie mniejsza i wyno-
si niewiele ponad 440 tys. osób (zob. Tabela 1).  
Tabela 1.  Osoby urodzone w Polsce i osoby pochodzenia polskiego 
urodzone w USA  na tle całej populacji amerykańskiej w 2010 r. 

Źródło: American Community Survey 2010. 

Polacy zarabiają lepiej niŜ przeciętni mieszkańcy 
USA 

Polscy emigranci w pierwszym pokoleniu i osoby polskiego pocho-
dzenia urodzone juŜ w USA mają porównywalne zarobki. Co cieka-
we, są one wyŜsze niŜ średnie zarobki w całej populacji USA. Kobie-
ty zarabiają przeciętnie mniej niŜ męŜczyźni (zob. Wykres 2 i Wy-
kres 3).  

  Liczba % 

Osoby urodzone w Polsce 481 851 0,16  

Osoby urodzone w USA, które 
jako swoją pierwszą narodo-
wość podały polską 

5 830 401 1,88  

Cała populacja USA 309 349 689 100 

Osoby urodzone w USA, które 
jako swoją drugą narodowość 
podały polską* 

3 142 447 1,02 

PoniŜsze dane dotyczące polskich emigrantów (osób urodzonych w Polsce) oraz potomków polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych pocho-
dzą z badania American Community Survey (ACS) z 2010 r. ACS to coroczne badanie ankietowe, które jest przeprowadzane na reprezentatywnej 
próbie obejmującej 1 proc. populacji Stanów Zjednoczonych. Dane zbierane w ramach ACS dotyczą charakterystyk demograficznych (w tym rasy, 
pochodzenia etnicznego) badanych osób, ich statusu na rynku pracy, stanu zdrowia czy sytuacji rodzinnej. Zebrane informacje mają słuŜyć lokal-
nym, stanowym i federalnym urzędom do kreowania rozwiązań w zakresie polityki społecznej.    

Sektory zatrudnienia 

Ani pracownicy polskiego pochodzenia urodzeni w USA, ani polscy 
pracownicy, którzy do Stanów Zjednoczonych przyjechali dopiero  
w którymś momencie Ŝycia, nie są szczególnie skupieni w Ŝadnym 
sektorze gospodarki. Rozkład zatrudnienia pomiędzy sektorami osób 
polskiego pochodzenia jest bardzo zbliŜony do tego właściwego 
całej populacji. Jeśli chodzi polskich emigrantów (osoby urodzone  
w Polsce) to moŜna zauwaŜyć, Ŝe względnie mało z nich pracuje  
w rolnictwie, rybołówstwie, leśnictwie i myślistwie - 0,12 proc.  
w porównaniu z 1,35 proc. całej populacji amerykańskiej i 0,74 
proc. wśród osób urodzonych w USA pochodzenia polskiego. Dru-
gim sektorem, w którym zatrudnionych jest względnie mało pol-
skich emigrantów pierwszego pokolenia, jest edukacja, zdrowie  
i opieka społeczna, gdzie pracuje 16,14 proc. osób urodzonych  
w Polsce, 24 proc. osób pochodzenia polskiego i 23,18 proc. całej 
populacji amerykańskiej. Osoby urodzone w Polsce względnie czę-
sto znajdują jednak zatrudnienie w budownictwie (13,49 proc. wo-
bec 5,33 proc. pracowników pochodzenia polskiego i 6,22 proc. 
całej populacji) i przemyśle (15,76 proc. w porównaniu z 11,61 
proc. osób pochodzenia polskiego urodzonych w USA i 10,36 proc. 
całej populacji pracujących).                       JN 

Źródło: American Community Survey 2010. 
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Wykres 2. Wynagrodzenia roczne w tys. USD osób pracujących  
w USA, 2010 r. 

Źródło: American Community Survey 2010. 
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Wykres 3. Wynagrodzenia roczne w tys. USD osób pracujących  
w USA w podziale na płeć, 2010 r. 

Źródło: American Community Survey 2010. * Kategoria nie brana pod uwagę 
w dalszych analizach. 

Wielu Polaków ma obywatelstwo amerykańskie  

Z osób, które były urodzone w Polsce, większość uzyskała obywa-
telstwo amerykańskie w drodze naturalizacji (59 proc.). Jedna na 
kaŜde 50 osób jest dzieckiem obywateli amerykańskich. Pozostałe 
39 proc. mieszkańców USA urodzonych w Polsce nie posiada oby-
watelstwa amerykańskiego (zob. Wykres 1). 
Wykres 1. Obywatelstwo osób urodzonych w Polsce zamieszkałych 
w USA, 2010 r. 

Transnarodowi migranci z Polski w Chicago 
Hubert Izienicki 

Indiana University 

Przez dłuŜszy okres w historii migracji wyjazd z ojczyzny oznaczał 
prawie całkowite zerwanie kontaktów z krajem pochodzenia. Emi-
grant pozostawiał za sobą rodzinę i przyjaciół, nie wiedząc, czy 
kiedykolwiek ich znowu zobaczy. Dzisiaj - w duŜej mierze dzięki 
rozwojowi techniki - jesteśmy świadkami przemiany: emigrant  
z odseparowanego obcokrajowca staje się migrantem transnarodo-
wym, czyli osobą, która „utrzymuje aktywne, stałe stosunki zarów-
no z krajem wysyłającym, jak i przyjmującym. Stosunki te mogą 
mieć charakter ekonomiczny, społeczny, kulturowy lub polityczny, 
bardzo często występują one wszystkie jednocześnie. Pomimo iŜ 
migrant moŜe osiedlić się na stałe i przyjąć obywatelstwo w kraju 
przyjmującym, nie oznacza to, Ŝe zrywa on stosunki z krajem wysy-
łającym. Rzeczywiście, migranci często zachowują określenie 
„ojczyzna” do opisania kraju wysyłającego nawet pośród drugiego  

i trzeciego pokolenia legalnie juŜ mieszkających obywateli kraju 
przyjmującego” (Lowellen 2002: 151). Wielu polskich migrantów 
mieszkających zarówno w Chicago, jak i innych regionach Stanów 
Zjednoczonych utrzymuje zaskakująco bliski związek z rodziną  
i przyjaciółmi w Polsce. Zdarza się, Ŝe co tydzień dzwonią do swoich 
rodziców, rodzeństwa, krewnych i znajomych, aby usłyszeć o naj-
świeŜszych wydarzeniach w ich Ŝyciu. Poza łącznością telefoniczną, 
wiele osób coraz częściej korzysta z Internetu, aby utrzymywać 
stały kontakt z Polską. Dziś zamiast listów mogą wysyłać szybkie 
maile. Coraz więcej osób uŜywa równieŜ bezpłatnych serwisów 
internetowych, takich jak Skype, które umoŜliwiają bezpośrednią 
rozmowę „na Ŝywo” z kimkolwiek i gdziekolwiek. DuŜą popularno-
ścią cieszą się teŜ serwisy społecznościowe, takie jak Nasza Klasa 
czy Facebook. Dzięki nim moŜliwy jest wgląd w Ŝycie innych oraz 
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uczestnictwo w nim poprzez zapoznawanie się z informacjami za-
mieszczanymi na profilach poszczególnych uŜytkowników.  

Poza bezpośrednim ko-
munikowaniem się z ro-
dziną czy znajomymi, 
wielu migrantów uŜywa 
Internetu, aby zdobyć 
najświeŜsze informacje 
o wydarzeniach poli-
tycznych, kulturalnych i 
społecznych w Polsce. 
Codziennie i bez więk-
szych ograniczeń mogą 
wchodzić na strony 
internetowe wielu pol-
skich gazet lub serwi-
sów informacyjnych 
(np. „Gazety Wybor-
czej”, „Rzeczpospoli-
tej”, Onet.pl), aby do-
wiedzieć się, co nowe-
go wydarzyło się w 
kraju i na świecie. 
Część osób poszukuje 
ogólnych informacji, 
podczas gdy inne wy-

patrują szczegółów, które mogą być im pomocne w Ŝyciu codzien-
nym na obczyźnie, jak np. informacje o nowelizacjach prawa imi-
gracyjnego.  
W efekcie osoby te wiedzą często tyle samo o Ŝyciu w Polsce, co  
i o Ŝyciu w Chicago czy Stanach Zjednoczonych. Ponadto, komuni-
kacji elektronicznej czy telefonicznej często towarzyszą wizyty  
w kraju. Dzięki przystępnym cenom biletów lotniczych coraz więcej 
osób moŜe sobie pozwolić na bardziej regularne wizyty w Polsce. 
Podczas rozmów z wieloma migrantami mieszkającymi w Chicago 
często moŜna usłyszeć relacje o Ŝyciu w Polsce nie tylko „z drugiej 
ręki”, ale teŜ osobiste refleksje na temat wydarzeń i zjawisk bezpo-
średnio doświadczanych podczas wizyt w kraju. Korzystając z atrak-
cyjnych ofert przewoźników powietrznych, wiele osób powraca do 
Polski równieŜ w okresie świątecznym, zarówno na BoŜe Narodze-
nie, jak i Wielkanoc, aby spędzić ten waŜny czas w tradycji katolic-
kiej z rodziną i bliskimi. Dzięki tak częstym wizytom więzi pomiędzy 
migrantami a ich ojczyzną są pielęgnowane i umacniane, a wyraźne 
jeszcze w ubiegłym stuleciu róŜnice między migrantami i osobami 
nadal mieszkającymi w ojczyźnie zacierają się. Mniej silne są za to 
związki z samym środowiskiem polonijnym w Stanach Zjednoczo-
nych. 

W przeszłości skupiska narodowo-etniczne słuŜyły tysiącom nowo 
przybyłych migrantów jako „bramy” do nowej kultury. Były swoistą 
mieszanką tego, co znajome i tego, co obce. Pełniły funkcję punktu 
odniesienia i bezpiecznej przystani, gdzie moŜna było znaleźć dach 
nad głową, kupić coś do jedzenia, zdobyć pracę, jak równieŜ nawią-
zać pierwsze kontakty z innymi rodakami. Przez wiele lat środowi-
ska polonijne odgrywały waŜną rolę zarówno w Ŝyciu nowo przyby-
łych, jak i tych juŜ bardziej zakorzenionych migrantów. Po przyjeź-
dzie do Stanów Zjednoczonych emigranci z Polski osiedlali się wła-
śnie w skupiskach polonijnych (np. w Chicago czy Nowym Jorku)  
i pozostawali tam przez większość - jeŜeli nie całość - ich pobytu  
w kraju przyjmującym. Polskie dzielnice miały tendencję do bycia 
samowystarczalnymi i zaspokajały wszystkie podstawowe potrzeby 
emigrantów. Były tam sklepy z polskimi artykułami spoŜywczymi, 
polskie restauracje i miejsca spotkań, jak równieŜ banki, kancelarie 
prawnicze, przychodnie opieki zdrowotnej i placówki opieki społecz-
nej z obsługą mówiącą po polsku. W tych środowiskach wiele osób 
było skupionych wokół parafii kościoła rzymsko-katolickiego,  
w których urzędował polski ksiądz oraz odprawiane były msze świę-
te i naboŜeństwa w języku polskim. Dzisiaj, pomimo tego, iŜ wiele  
z tych miejsc i instytucji wciąŜ istnieje, nowo przybyli migranci  
z róŜnych względów nie czują potrzeby korzystania z nich. Wielu  
z nich bezpośrednio „wkracza” w szeroki nurt kultury amerykań-
skiej, kompletnie pomijając ośrodki polonijne. Takie zachowanie jest 
warunkowane przede wszystkim dobrą znajomością języka angiel-
skiego. Osoby, które nie posiadają kompetencji językowych, często 
najpierw osiedlają się w polskich dzielnicach, aby dopiero potem  
- po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i zasobów - wyprowadzić się do 
innych części miasta, bardziej atrakcyjnych i jednocześnie oddalo-
nych od skupisk polonijnych. Dla osób z dobrą znajomością języka 

angielskiego Ŝycie blisko polskiej dzielnicy przestaje być konieczno-
ścią. Uczestnictwo emigrantów w Ŝyciu Polonii ogranicza się wów-
czas do wyjazdów na zakupy lub wyjścia na obiad do polskiej re-
stauracji raz na kilka tygodni. Jakakolwiek potrzeba przebywania lub 
interakcji z innymi Polakami moŜe być łatwo zaspokojona poprzez 
rozmowy telefoniczne lub internetowe z rodziną i znajomymi  
w Polsce, a w niektórych wypadkach nawet poprzez osobistą wizytę 
w ojczyźnie.  

Trzeba jednak pamiętać, Ŝe nie wszyscy polscy emigranci mogą  
w równym stopniu organizować swoje Ŝycie poza obrębem środowi-
ska polonijnego czy dzielnicy polonijnej. Jak nadmienili takŜe inni 
autorzy w tym numerze „Biuletynu Migracyjnego”, Ŝycie poza środo-
wiskiem polonijnym jest uwarunkowane zarówno poziomem wy-
kształcenia, przynaleŜnością do określonej klasy społecznej, jak  
i kompetencjami językowymi. Osoby z wyŜszym poziomem wy-
kształcenia, zabezpieczaniem finansowym oraz dobrą znajomością 
języka angielskiego z większą swobodą mogą poruszać się w roŜ-
nych sferach społeczeństwa amerykańskiego. Zazwyczaj mają one 
dostęp do bardziej zróŜnicowanych form zatrudnienia, opcji miesz-
kaniowych, jak równieŜ do znacznie szerszych kontaktów społecz-
nych. Rasa równieŜ odgrywa waŜną rolę, jeŜeli chodzi o moŜliwość 
zorganizowania sobie Ŝycia na emigracji poza środowiskiem polonij-
nym. W przeciwieństwie do innych grup etnicznych, rasowych czy 
narodowych, polscy migranci - ze względu na to, Ŝe są uwaŜani za 
białych - mogą bezproblemowo korzystać ze wszystkich przywilejów 
przypisanych rdzennym białym Amerykanom. W ich wypadku ła-
twiejsze jest więc bezproblemowe włączenie się w szerszą kulturę 
amerykańską, np. łatwiej im zdobyć zatrudnienie czy wynająć 
mieszkanie w dowolnym rejonie miasta. W przeciwieństwie do in-
nych mniejszości rasowych czy etnicznych cechujących się odmien-
nym - na tle rdzennych białych Amerykanów - kolorem skóry czy 
wyglądem fizycznym, migranci z Polski nie są naraŜeni na dyskrymi-
nację ze względu na cechy rasowe.  

 

Polski sklep w Jackowie, dzielnicy Chicago, w której Ŝyją 
duŜe skupiska Polaków. Źródło: Wikimedia Commons. 
Fot. Marta Sehn. Licencja: CC-BY-SA-2.5. 

New Polonia Club w Chicago. Fot. Aneta Piekut. 

Podsumowując, warto wskazać na ogromne zmiany, które dokonały 
się w relatywnie niedługim czasie. Jeszcze niespełna trzydzieści lat 
temu migranci z Polski byli w duŜej mierze odcięci od kraju pocho-
dzenia, a tymczasem dzisiaj - przy pomocy nowych technologii  
- mogą aktywnie uczestniczyć w dwóch kulturach i wydarzeniach 
dziejących się na terytoriach dwóch państw. Analizując sytuację 
transnarodowych migrantów, trzeba jednak pamiętać, Ŝe nie wszy-
scy mogą korzystać z moŜliwości funkcjonowania pomiędzy dwoma 
państwami w równym stopniu, a dodatkowo ich doświadczenia  
w tym zakresie są często bardzo zróŜnicowane. Wykształcenie, 
klasa społeczna, znajomość języka angielskiego i rasa, jak równieŜ 
często płeć i wiek mają ogromny wpływ na  stopień, w jakim bar-
dziej tradycyjni emigranci mają szansę stać się emigrantami tran-
snarodowymi. Dlatego np. osoby słabiej wykształcone, z niŜszych 
klas społecznych, z niewielką znajomością języka lub osoby starsze 
będę miały mniej moŜliwości na bezpośredni kontakt z krajem po-
chodzenia, jak i na włączenie się w nurt szerszej kultury amerykań-
skiej. 
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w 2002 r. oraz dodatkowe, przeprowadzone jednocześnie, badanie 
mobilności w latach 1989-2002. W tym ostatnim badaniu skupiono 
się na migracjach długookresowych (powyŜej 12 miesięcy), we-
wnętrznych i zagranicznych. Wzięły w nim udział osoby, które przy-
były lub powróciły do danej miejscowości po nieobecności trwającej 
przynajmniej rok. Co istotne, w ankiecie pojawiło się równieŜ pyta-
nie o mobilność innych osób z danego gospodarstwa domowego, co 
pozwala ustalić, czy (re)migrowała cała rodzina. W badaniu mobil-
ności (w Ankiecie Migracyjnej) wzięło udział ponad 3,5 mln osób,  
w zdecydowanej większości (blisko 98 proc.) - migranci wewnętrzni. 
Przybyli ze Stanów Zjednoczonych byli, po powracających z Nie-
miec, drugą pod względem liczebności zbiorowością, liczącą 8 893 
osoby (zamieszkałe w Polsce na stałe). Najwięcej osób po powrocie 
osiedliło się w województwach: mazowieckim (22 proc.), małopol-
skim (17 proc.), podkarpackim (14 proc.) i podlaskim (10 proc.), 
czyli w rejonach, z których tradycyjnie emigrowano do Stanów 
Zjednoczonych.  

Co wyniki spisu ludności mówią nam o powrotach?     

Zacznijmy od ogólnej skali przyjazdów. W latach 1989-2002 do 
Polski przybyło na pobyt stały 85 525 osób (zarówno remigrantów, 
jak i imigrantów), z czego blisko 70 tys. (tj. 81,5 proc.) miało oby-
watelstwo polskie (w tym 28,7 proc. - takŜe obywatelstwo innego 
kraju). Podobne wielkości podawała Rządowa Rada Ludnościowa. 
Wedle jej obliczeń do Polski przybyło 84 tys. osób, w tym połowę 
stanowili obywatele polscy. Wyraźnie pokazuje to, Ŝe określenie 
imigranci stosowane w statystykach jest mylące, a najistotniejszą 
rolę w napływie do Polski odgrywają nie cudzoziemcy, lecz powra-
cający z zagranicy Polacy. Przy czym, w momencie przeprowadzenia 
spisu ludności na terenie kraju przebywało juŜ tylko 50 074 osób, 
pozostałe osoby były nieobecne juŜ od co najmniej trzech miesięcy. 
MoŜe to świadczyć o podjęciu przez nich decyzji o ponownym wy-
jeździe z Polski.  

W pierwszych latach po rozpoczęciu transformacji systemowej od-
notowywano stały wzrost natęŜenia przyjazdów z USA. Uległ on 
pewnemu zahamowaniu w 1993 r., by w następnych latach ponow-
nie wzrosnąć, a pod koniec dekady ustabilizować się na poziomie 
5,3-5,5 tys. przyjazdów rocznie. NajwyŜsza liczba przyjazdów zosta-
ła odnotowana w 2001 r. (6 700 osób z obywatelstwem polskim).  

W latach 1989-2002 z USA przybyło do Polski na pobyt stały 12 157 
osób. Wśród nich 11 535 osób było obywatelami Polski (zob. Wy-
kres 1), w tym 4,5 tys. miało podwójne obywatelstwo. Dla 16,5 
proc. wszystkich przybyłych posiadających polskie obywatelstwo 
krajem poprzedniego pobytu były Stany Zjednoczone. Lista woje-
wództw, w których najliczniej osiedlali się przybyli z USA, jest iden-
tyczna z wynikami uzyskanymi w Ankiecie Migracyjnej i znalazły się 
na niej województwa: mazowieckie, małopolskie, podkarpackie  
i podlaskie. Najczęściej deklarowanymi powodami powrotu były 
sprawy rodzinne i zawodowe, znacznie rzadziej zaś przyjazdy miały 
związek z edukacją, zdrowiem czy warunkami mieszkaniowymi. 
Uzyskane podczas spisu ludności dane są zbieŜne z wynikami in-
nych badań, w tym o charakterze jakościowym. Zaletą tych ostat-
nich jest moŜliwość uzyskania bardziej szczegółowych informacji na 
temat bodźców skłaniających do remigracji. Pod pojęciem powodów 
rodzinnych kryją się bowiem rozmaite sytuacje Ŝyciowe - problemy 
zdrowotne bliskich, kryzysy małŜeńskie, rozpad związku lub wręcz 
przeciwnie - budowanie nowego.      

Kreśląc profil demograficzny powracającego, trzeba zwrócić uwagę 
na wysoki poziom wykształcenia (wykształceniem co najmniej śred-
nim legitymowało się blisko 70 proc. osób). Przy czym dane te od-
noszą się do ogółu powracających. Brak bowiem szczegółowych 
informacji na ten temat z uwzględnieniem podziału na kraje, z któ-
rych nastąpił powrót. Niemniej jednak moŜna przyjąć, Ŝe struktura 
wykształcenia remigrantów z USA nie będzie znacząco odbiegała od 
ogólnego wzoru. Statystyki amerykańskie równieŜ dowodzą, Ŝe 
społeczność polską w USA cechuje stosunkowo wysoki poziom wy-
kształcenia (według spisu ludności z 2000 r. ponad 30 proc. osób 
stanowili absolwenci college’ów. Analizując strukturę wieku moŜna 
stwierdzić, Ŝe wracają osoby w wieku średnim, aktywne zawodowo. 
Mogło to mieć istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospo-
darczego Polski - pod warunkiem, Ŝe powiodła się reprodukcja kapi-
tału kulturowego, społecznego i/lub ekonomicznego, którym dyspo-

Stany Zjednoczone przez dziesiątki lat funkcjonowały w świadomo-
ści Polaków jako optymalne miejsce emigracji, kraj nieograniczo-
nych moŜliwości, mityczne Eldorado. Kolejne fale emigrantów  
z Polski podąŜały w kierunku Ameryki w poszukiwaniu lepszego 
Ŝycia, większych moŜliwości awansu społecznego i ekonomicznego. 
Widoczna „konkurencja” ze strony innych krajów pojawiła się  
w zasadzie dopiero po przystąpieniu Polski do struktur unijnych. 
Poszerzenie się oferty potencjalnych miejsc docelowych, łatwiej 
dostępnych, a jednocześnie atrakcyjnych dla migrantów zarobko-
wych, sprawiło, Ŝe perspektywa wyjazdu za Ocean przestała być tak 
kusząca, jak poprzednio. Mniejsze zainteresowanie USA jako miej-
scem docelowym skłoniło nawet prof. Krystynę Iglicką do postawie-
nia pytania o to, czy obserwujemy koniec mitu Ameryki. Fakt istnie-
nia wielomilionowej polskiej grupy etnicznej w USA i silnych powią-
zań między społecznościami wysyłającą i przyjmującą zapewne 
nadal będzie sprzyjał kolejnym migracjom, choć na mniejszą skalę. 
W kontekście tych zmian interesujące wydaje się jednak pytanie nie 
tylko o przyszłość migracji do Stanów Zjednoczonych, ale równieŜ 
powrotów z tego kraju do Polski. Tym bardziej, Ŝe badania wskazu-
ją, iŜ Polacy nadal migrują z zamiarem powrotu, tyle tylko, Ŝe za-
zwyczaj nie bardzo są w stanie określić, kiedy on nastąpi. A nawet 
jeśli wyjeŜdŜają z precyzyjnie, zdawałoby się, określonym planem, 
rzeczywistość szybko oraz skutecznie go koryguje. Powrót bywa 
więc najczęściej odraczany, ale nie następuje definitywna rezygna-
cja z niego.  

Zjawisko migracji powrotnych do Polski nasiliło się po transformacji 
systemowej w 1989 r. Problematyka migracji powrotnych - zarówno 
wśród naukowców, publicystów, jak i polityków - wzbudza mniejsze 
zainteresowanie niŜ emigracja czy imigracja. Niewątpliwie dzieje się 
tak za sprawą statystyk, które są mniej spektakularne niŜ w wypad-
ku emigracji. Badacze napotykają teŜ na problemy z ustaleniem 
rzeczywistej skali zjawiska. W statystykach GUS nie ma wydzielonej 
kategorii migranta powrotnego. Zawierają one jedynie dane o kraju, 
z którego przybyli imigranci, oraz o ich obywatelstwie. Stosowana 
przez Urząd definicja imigranta określa go jako „osobę przybyłą  
z zagranicy do kraju”, a więc w rzeczywistości obejmuje równieŜ 
remigrantów. Na problemy z uzyskaniem wiarygodnych danych 
nakładają się trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu migranta 
powrotnego. Część badaczy przyjmuje, Ŝe jest to osoba, która uro-
dziła się w Polsce i powróciła do niej po okresie zamieszkiwania za 
granicą. Inni z kolei rozszerzają tę kategorię takŜe na osoby urodzo-
ne poza granicami Polski, których rodzice są Polakami, argumentu-
jąc, iŜ wychowanie w polskiej rodzinie i przekazanie określonych 
wzorców kulturowych sprzyja ukształtowaniu polskiej lub dwukultu-
rowej, a więc mającej związek z polskością, toŜsamości. Analizy 
wywiadów przeprowadzonych z osobami z drugiego pokolenia, 
które zdecydowały się osiedlić w Polsce, pokazują jednak, Ŝe dla 
wielu z nich jest to raczej imigracja niŜ powrót. Ich socjalizacja 
przebiegała bowiem przede wszystkim w środowisku amerykań-
skim. Dla wielu z nich język angielski był de facto pierwszym języ-
kiem, a obraz Polski znany z relacji rodziców okazuje się róŜny od 
Polski, do której przyjeŜdŜają.      

Najbardziej całościowych, jak dotąd, informacji na temat skali zjawi-
ska migracji powrotnych dostarczył spis ludności przeprowadzony  

Współcześni „powrotnicy” - migracje powrotne z USA 
Agnieszka Małek 

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ 

Źródło: Wikimedia Commons. Fot. Dirk Ingo Franke. Licencja: CC-BY-SA 3.0. 
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pozyskiwania i odzyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków - zachęcanie do przyjazdu osób młodych, wykształconych  
i przedsiębiorczych, które stałyby się aktorami zmiany społecznej.  

Co dalej z migracjami powrotnymi?  

Decyzja o powrocie jest procesem złoŜonym, w którym liczą się 
zarówno czynniki racjonalne, jak i sentymentalne. Z analiz badań 
jakościowych prowadzonych wśród remigrantów z USA wynika, Ŝe 
do podstawowych czynników branych pod uwagę przy podejmowa-
niu decyzji o powrocie naleŜą: sytuacja na rynku pracy (obu krajów) 
i kursy walut - wysoka wartość złotego w stosunku do dolara ozna-
cza większą opłacalność pracy w USA, rośnie zatem prawdopodo-
bieństwo odraczania powrotu. Co więcej, w obecnych czasach mo-
bilność społeczna i zawodowa jest znacznie bardziej ograniczona niŜ 
w przeszłości, co moŜe powodować, Ŝe większe znaczenie będą 
miały czynniki społeczne i kulturowe. To, Ŝe te ostatnie są istotne, 
wyraźnie widać w opiniach powracających.   

Kwestia powrotów pojawia się co jakiś czas w wypowiedziach pol-
skich migrantów na forach internetowych. Wskazują one, Ŝe powrót 
do Polski jest opcją traktowaną powaŜnie i dyskutowaną w kręgach 
znajomych, choć otwarte pozostaje pytanie, na ile trwała będzie to 
decyzja. Nie moŜna zapominać, Ŝe obecnie mobilność przybiera 
najrozmaitsze formy, a Ŝycie w ruchu i korygowanie na bieŜąco 
planów migracyjnych staje się strategią coraz powszechniejszą, 
szczególnie w wypadku młodszych pokoleń - ludzi mobilnych i szyb-
ko adaptujących się do nowych warunków. MoŜe bowiem okazać 
się, Ŝe Polska będzie dla nich tylko przystankiem na drodze w po-
szukiwaniu bardziej interesującej alternatywy. Rozczarowanie po 
powrocie bardzo szybko moŜe poskutkować kolejną migracją. Jak 
wskazują badania, dzieje się tak często ze względu na bariery insty-
tucjonalne, nadmierną biurokrację, niejasne przepisy i brak mecha-
nizmów wspierających ze strony państwa. Poprawa tych elementów 
jest jednym z istotnych warunków trwałości remigracji.    

„Gorączki powrotu” z Ameryki w najbliŜszej przyszłości raczej trud-
no się spodziewać. Wiele będzie zaleŜało od stanu polskiej gospo-
darki i moŜliwości wykorzystania posiadanego kapitału. Poprawa 
warunków Ŝycia osób starszych w Polsce, stworzenie dla nich prze-
strzeni do działania i twórczego, aktywnego przeŜywania jesieni 
Ŝycia moŜe w przyszłości zaowocować intensyfikacją remigracji 
emeryckich.  
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nowali. Jak uczy historia, w latach międzywojennych „powrotnicy” 
przejawiali raczej tradycyjne niŜ innowacyjne sposoby zachowań, 
niechętnie teŜ zmieniali miejsce osiedlenia, a przywiezione środki 
finansowe przeznaczali raczej na potrzeby własnych gospodarstw 
domowych niŜ na dalekosięŜne inwestycje. Choć emigracja i remi-
gracja upowszechniała postawę kapitalistyczną, nie zawsze jednak 
dochodziło do powielania wzorów działalności ekonomicznej. Nie-
wątpliwie jednak, wśród powracających ze Stanów Zjednoczonych 
ukryty jest spory potencjał generowania zmiany społecznej. Jak 
trafnie zauwaŜyła dr Agnieszka Weinar, „najlepsze wyniki osiągają 
oczywiście remigranci przygotowujący swój powrót i akumulujący 
kapitały z myślą o ich świadomym wykorzystaniu w kraju”, przy 
czym „sukces aktora zmiany społecznej moŜe być [a wręcz powi-
nien - przyp. aut.] wsparty przez odpowiednią politykę państwową, 
polegającą na tworzeniu instytucjonalnych sieci, które ułatwiają 
transfer kapitałów”. Obecnie brak jest jednak badań, które pokazy-
wałyby, w jaki sposób powracający wpływają na zmianę społeczną 
w swoich społecznościach i jak sobie radzą pod względem ekono-
micznym.  

Powroty migrantów to zatem szansa (i zarazem wyzwanie) dla poli-
tyki społecznej Polski. Wstępne dane ze spisu ludności z 2011 r. nie 
pozostawiają wątpliwości - liczba mieszkańców Polski jest mniejsza 
niŜ zakładano, a społeczeństwo starzeje się. Coraz głośniejszym 
echem odbijają się teŜ debaty o konsekwencjach społecznych  
i ekonomicznych tego zjawiska, szczególnie dla przyszłego rozwoju 
gospodarczego kraju. Warto przyjrzeć się takŜe trendowi aktywizo-
wania diaspor na świecie przez inne kraje i wprowadzanym przez 
nie rozwiązaniom mających na celu zachęcenie do powrotu i uła-
twienie (re)integracji. Wśród priorytetów polityki imigracyjnej kra-
jów wysoko rozwiniętych moŜna zauwaŜyć przemyślaną strategię 

Wykres 1. Obywatele polscy przybyli w latach 1989-2002 z zagrani-
cy na pobyt stały według kraju poprzedniego zamieszkania (pięć 
najwaŜniejszych krajów) według spisu ludności z 2002 r. 

Źródło: Spis ludności 2002, za: GUS (2003). 

„Golombky”, Panna Maria i bejsboliści 

Co to są „golombky”? Co miał wspólnego z Pol-
ską Charles Bronson? Kim była pierwsza kobieta-
senator wybrana na Alasce? To tylko niektóre 
informacje, z którymi moŜna się zapoznać  
w wydanej w 2011 r. „The Polish American En-
cyclopedia”. 1 200 haseł jest ilustrowanych kilku-
set zdjęciami, wśród których moŜna znaleźć m.in. 
autografy znanych bejsbolistów pochodzenia 
polskiego, dowiedzieć się, jak wygląda opłatek 
czy obejrzeć alegoryczną miniaturę przedstawia-

jącą polskich osadników zasiedlających Pannę Marię, miejscowość  
w Teksasie. To nie tylko encyklopedia, ale równieŜ zbiór wiedzy na 
temat polskich zwyczajów, obrzędów religijnych i Ŝycia społeczne-
go. Zawiera informacje zarówno na temat postaci, organizacji czy 
wydarzeń historycznych, jak i tych zupełnie współczesnych.  

Prawie 9 mln Amerykanów moŜe odnaleźć w swoich korzeniach 
polskie ślady, ale encyklopedia nie jest skierowana tylko do nich. To 
prawie 600-stronicowe dzieło jest pozycją obowiązkową dla kaŜde-
go studiującego tematykę Polonii w USA. Wydana została przez 
Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne, które zajmuje się 
propagowaniem studiów nad Polonią amerykańską. Działające od 
1942 r. Towarzystwo zostało załoŜone przez polskich naukowców, 
którzy uciekli z okupowanej przez Niemców Polski. Działalność To-
warzystwa obejmuje zarówno publikacje (w tym wydawany nauko-
wy półrocznik „Polish American Studies”), organizację konferencji, 

 

Alegoryczne przedstawienie polskiego osadnictwa w miejscowości Panna Maria w Teksa-
sie, autorstwa Arthura Szyka (OLS). Źródło: James S. Pula (red.) (2011), „The Polish 
American Encyclopedia”, McFarland & Company, Inc, s. 352. 

prowadzenie archiwum, ale i przyznawanie szeregu nagród dla 
młodych naukowców, jak i honorujących osoby szczególnie zasłuŜo-
ne dla chronienia dziedzictwa Polonii Amerykańskiej.                   MP 
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