
POLONIA AMERYKA ŃSKA 

Polonia amerykańska – Polacy oraz Amerykanie pochodzenia polskiego mieszkający w Stanach Zjednoczonych. 

Stany Zjednoczone to kraj z największą Polonią na świecie. Główne miejsca zamieszkiwania Polonii w USA to 
miasta: Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy Jork i Seattle. Szacuje się że mieszka w Stanach 
Zjednoczonych blisko 10 mln osób pochodzenia polskiego, a około 600 tys. z nich używa języka polskiego na co 
dzień. Chicago, miasto w stanie Illinois, jest drugim na świecie, po Warszawie, miastem pod względem liczby 
Polaków.. 

81% Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia mieszka w 15 stanach, przede wszystkim w stanach Nowy Jork, 
Illinois i Michigan. 37% (3,7 mln) zamieszkuje środkowy zachód, 33% (3,2 mln) północny zachód, 18% (1,8 mln) 
południe i 12% (1,1 mln) zachód kraju. 41,2% mieszka w dużych miastach, a 41% na przedmieściach tych miast; 
13,1% zamieszkuje małe miasta i jedynie 4,7% na wsi. Urząd statystyczny (U.S. Census Bureau) oblicza, że 5,4% 
Amerykanów polskiego pochodzenia (537 605 osób) urodziło się poza granicami Stanów Zjednoczonych. 

Historia 

Pierwsi polscy koloniści w Ameryce 

Pierwsi Polacy przybyli do Ameryki Północnej dwanaście lat przed tzw. "Pielgrzymami", którzy dotarli 
do Massachusetts w 1620 roku. W dniu 1 października 1608 roku, rok po założeniu pierwszej osady kolonistów 
angielskich w Stanach Zjednoczonych o nazwie Jamestown, z inicjatywy kapitana Johna Smitha, przybyła tam na 
brytyjskim statku "Mary and Margaret" grupa polskich rzemieślników, specjalistów 
produkcji mydła, potażu oraz szkła. Znane są nazwiska kilku z nich, byli to: Michał Łowicki, Zbigniew Stefański, Jan 
Bogdan, Jan Mata, Stanisław Sadowski. Polacy uruchomili w Jamestown hutę szkła 
i manufaktury produkujące dziegieć, smołę, potaż i liny okrętowe. Dokumenty odnotowują, że w 1619 roku 
odmówiono Polakom prawa do głosowania, którzy w proteście zorganizowali strajk. Władze ugięły się pod naciskiem 
i przyznały im prawo wyborcze[6]. Dla uczczenia pamięci polskich kolonistów w Ameryce Mennica Polska wybiła w 
2008 roku pamiątkową srebrną monetę o nominale 10 złotych. 

 

Fale imigracji 

Pod koniec XVIII wieku, w czasach rozbiorów Polski, niektórzy polscy patrioci, wśród nich Kazimierz 
Pułaski i Tadeusz Kościuszko, wyjechali do Ameryki żeby pomóc w walce o jej niepodległość. 

Polacy zaczęli emigrować w większych liczbach do Stanów Zjednoczonych już w XIX wieku, po powstaniach 
narodowych. Głównie osiedlali się w stanach Nowej Anglii i w stanie Illinois. Kolejne duże fale emigracji z 
Polski do USA powstawały z powodów zarobkowych (od drugiej połowy XIX wieku aż do 1939 r., potem po 
roku 1980), z przyczyn politycznych (po II wojnie światowej) i z przyczyn ekonomicznych i politycznych (lata 80 
XX wieku). 

Chociaż pierwsi imigranci polscy przypłynęli do Ameryki już w 1608 r. do miasta Jamestown w stanie Wirginia, 
największa fala polskiej imigracji była na początku XX wieku. Według danych oficjalnych, ponad 2,2 miliona 
imigrantów polskich dotarło do USA między rokiem 1820 a 1914,  z czego przez Ellis Island w Nowym Jorku w 
latach 1899-1918 przeszło 1,3 mln. Oficjalny spis ludności z 1940 r. podawał 993 479 Amerykanów urodzonych 
w Polsce oraz 2 416 320 tych, którzy w dzieciństwie używali języka polskiego. Odpowiednio spis z 1950 r. 
podawał 861 184 osoby urodzone w Polsce (w obu przypadkach Polacy urodzeni przed I wojną światową w 
zaborach, jak i urodzeni przed 1914 r. na terytoriach innych krajów zostali zapisani do grup narodowych tych 
krajów). W 1958 roku Kongres Polonii Amerykańskiej szacował liczbę Amerykanów pochodzenia polskiego na 6 
mln 372 tysiące. Największy udział mieli oni wśród mieszkańców stanu Connecticut (11,1%), Illinois (9,6%) i 
Nowy Jork (8,3%). 

Demografia 



 
Rozmieszczenie Amerykanów polskiego pochodzenia według danych z 2000 roku 

Opierając się na danych z lat 2006-2007 podanych przez United States Census Bureau oraz badaniach 
własnych Piast Institute sporządził szczegółową analizę trendów rozwojowych w środowiskach polonijnych 
w USA. 

Studium „Polish Amerricans Today: A Survey of Modern Polonia Leadership” daje pojęcie o wielkościach 
liczbowych obywateli i przybyszów. Swe wnioski Piast Institute opierał na danych zebranych przez US Census 
Bureau oraz ankietach własnych, na które odpowiedziało około 1400 przedstawicieli Srodowisk polonijnych z 44 
stanów. Większość respondentów (70%) zamieszkuje stany Michigan, Illinois, Nowy 
Jork, Ohio, Wirginia i Pensylwania. 

Według danych spisowych 11% mieszkańców USA urodziło się za granicą, z czego ponad połowa (52,3%) 
przybyła z Ameryki Łacińskiej, a tylko 14,7% z Europy. Analiza danych Biura wykazuje, że 3,3% społeczności 
USA uważa się za Polaków (9 962 334 osób). Dla porównania: do pochodzenia włoskiego przyznaje się 5,9%, a 
do irlandzkiego aż 12,2% społeczeństwa. 92,4% spośród tych, którzy ankiety wypełnili, posiada obywatelstwo 
amerykańskie 

W Chicago urodzeni za granicą stanowią 9,7% wszystkich mieszkańców (510 980 osób). W Chicago uważa się za 
Polaków 180 282 osoby, czyli 6,4% mieszkańców. W Stanie Illinois jest ich 911 253, co daje 7,4% populacji 
liczącej 12 279 027 osób. 

Rozmieszczenie Polaków można prześledzić, badając dane z poszczególnych okręgów wyborczych. Południowo-
zachodni chicagowski okręg wyborczy reprezentowany przez kongresmena Billa Lipińskiego posiada największy 
odsetek wyborców o polskich korzeniach – 17,1%. Nieco tylko mniej mieszka w 5 okręgu kongr. Rahma 
Emanuela (15,5%), w 13 okręgu kongr. Judy Biggert (13,4%), 4 okręgu kongr. Janice Schakowsky (13,2%), w 8 
okręgu kongr. Philipa Crane'a (12,6%), 6 okręgu kongr. Henry'ego Hyde'a (11,4%) i 10 okręgu kongr. Marka S. 
Kirka (10,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polsko-amerykańskie społeczności 

 
Polski sklep na Jackowie 

 
Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej autorstwa Andrzeja Pityńskiego ufundowany w Warszawie 

przez Polonię amerykańską. 

Chicago 

Największe poza Polską skupisko Polaków i ludności pochodzenia polskiego. W Chicago istnieją trzy głównie 
polskie dzielnice, z których najbardziej znana jest Polish Village. Do lat 80. XX wieku spora część Polaków w 
Chicago mieszkała w dzielnicy Polish Village, potocznie – od parafii i kościoła św. Jacka – 
nazywanej Jackowem. W następnych latach, pod naciskiem przesuwających się na północny zachód imigrantów 
latynoskich, Polacy zaczęli przemieszczać się – wzdłuż ulic Belmont Avenue, Irving Park Road, Milwaukee 
Avenue i Central Avenue na północ i na zachód; coraz większa ich liczba zamieszkuje bliższe i dalsze 
przedmieścia. 

Chicago to wielkie centrum zorganizowanej Polonii. Pierwszym posłem polonijnym z tego miasta do parlamentu 
Illinois był pochodzący ze Śląska działacz Piotr Kiołbasa[12]. Siedziba władz centralnych Kongresu Polonii 
Amerykańskiej (ang. Polish American Congress – PAC), Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National 
Alliance – PNA), Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (ang. Polish Roman-Catholic Union – 
PRCU), Związku Polek w Ameryce (ang. Polish Women's Alliance of America – PWAA), Związku Podhalan w 
Północnej Ameryce (ang. Polish Highlanders Alliance of North America – PHAA) i wielu innych organizacji. 

PNA jest właścicielem stacji radiowej WPNA 1490 oraz wydawcą gazety codziennej "Dziennik Związkowy" 
(Polish Daily News) założonej w roku 1908. Najstarszym polskim zabytkiem jest kościół św. Stanisława 



Kostki zbudowany ok. 1870, a przy Zjednoczeniu Polskim Rzymsko-Katolickim mieści się bogate w 
zbiory Muzeum Polskie w Ameryce. 

Do dzisiejszego dnia Chicago jest powszechnie uznawane za wielki ośrodek Polonii amerykańskiej. 
W Almanachu Polityki Amerykańskiej (ang. Almanac of American Politics) z roku 2004 napisano, że "Nawet dziś, 
w dzielnicy Archer Heights, ledwo można przejść jeden blok bez usłyszenia języka polskiego" (Archer Heights to 
dzielnica położona na południowym zachodzie miasta wzdłuż ulicy Archer Avenue, zamieszkana w większości 
przez imigrantów z Podhala; przy Archer Avenue mieści się Dom Podhalan. Polacy są najliczniejszą grupą 
etniczną wśród właścicieli nieruchomości w Chicago[13]. 

  

Denver 

Miasto Denver jest również jednym z miejsc w Stanach Zjednoczonych gdzie mieszka większa liczba 
Polaków. Znajduje się tam jedna z nielicznych parafii polskich w zachodniej części USA, parafia św. Józefa, 
istniejąca od 1902. Parafia św. Józefa stoi w dawnej polskiej dzielnicy Globeville, z której wyprowadziła się 
większość Polonii i która jest obecnie zamieszkana w większości przez emigrantów z Meksyku. 

Jednak przez ostatnie 10 lat liczba Polaków mieszkających w Denver znacznie się zwiększyła. Wielu z tych 
'nowych imigrantów' z Polski przeprowadza się do Denver z powodów zarobkowych, i żeby polepszyć stan 
życia dla siebie i swoich rodzin. Wskutek tego, szkoła polska ma coraz więcej uczniów, powstają nowe 
sklepy polskie i restauracje, a język polski można usłyszeć nawet w samym środku miasta. 

Detroit 

Stan Michigan jest trzecim co do wielkości (za stanami Nowy Jork i Illinois) skupiskiem Polonii. Liczy 
ponad 850 tys. ludności pochodzenia polskiego, co stanowi 8,6% liczby mieszkańców tego stanu. 
Największym skupiskiem jest Detroit. Polacy zamieszkują tam w dzielnicach historycznie polskich, 
jak Poletown i Hamtramck. W północnej dzielnicy Orchard Lake została wybudowana Narodowa Sportowa 
Izba Pamięci Polaków-Amerykanów (ang. National Polish-American Sports Hall of Fame). Uhonorowano w 
niej polonijnych sportowców, takich jak Stan Musial czy Mike Krzyzewski.  

Seattle 

Seattle jest popularnym miastem jeśli chodzi o studia. Rodowici Amerykanie w Seattle coraz częściej 
sięgają po polskie potrawy, takie jak np. pierogi czy bigos. 

Inne 

 
Polska rodzina pani Bissie pracująca na farmie w okolicy Baltimore - zdjęcie ręcznie kolorowane 

• Buffalo, Nowy Jork 
• Cheektowaga, Nowy Jork 
• Utica, Nowy Jork 
• Copiague, Nowy Jork 
• Riverhead, Nowy Jork 
• Watervliet, Nowy Jork 
• Cohoes, Nowy Jork 
• Schenectady, Nowy Jork 
• Dunkirk, Nowy Jork 
• Wyandotte, Michigan 
• Bronson, Michigan 
• Detroit, Michigan 
• Poletown, Detroit 



• Hamtramck, Michigan 
• Parisville, Michigan 
• Williamsburg, Brooklyn 
• Greenpoint, Brooklyn 
• Archer Heights, Chicago 
• Hegewisch, Chicago 
• Jefferson Park, Chicago 
• Logan Square, Chicago 
• Cleveland, Ohio 
• Warsaw, Dakota Północna 
• Clifton, New Jersey 
• East Brunswick, New Jersey 
• Garfield, New Jersey 
• Linden, New Jersey 
• Manville, New Jersey 
• Perth Amboy, New Jersey 
• Union, New Jersey 
• Wallington, New Jersey 
• Michigan City, Indiana 
• South Bend, Indiana 
• Brenham, Teksas 
• Adams, Massachusetts 
• Chelsea, Massachusetts 
• Chicopee, Massachusetts 
• Deerfield, Massachusetts 
• Dorchester (Boston), Massachusetts 
• Dudley, Massachusetts 
• Easthampton, Massachusetts 
• Fall River, Massachusetts 
• Holyoke, Massachusetts 
• Indian Orchard, Massachusetts 
• Ludlow, Massachusetts 
• Lynn, Massachusetts 
• Springfield, Massachusetts 
• Webster, Massachusetts 
• Worcester, Massachusetts 
• New Britain, Connecticut 
• Erie, Pensylwania 
• Scranton Wilkes-Barre, Pensylwania 
• Stevens Point, Hrabstwo Portage, Wisconsin 

Rozmieszczenie Polonii według stanów 

W nawiasie liczba mieszkańców – Polaków i Amerykanów, którzy przyznali się do polskiego 
pochodzenia w czasie Spisu Powszechnego w 2010 roku: 

1. Nowy Jork (1 007 597) 
2. Illinois (979 781) 
3. Michigan (900 446) 
4. Pensylwania (880 890) 
5. New Jersey (565 484) 
6. Wisconsin (538 208) 
7. Kalifornia (515 633) 
8. Floryda (511 229) 
9. Ohio (462 815) 
10. Massachusetts (339 044) 



11. Connecticut (297 615) 
12. Teksas (278 519) 
13. Minnesota (257 286) 
14. Indiana (210 729) 
15. Maryland (200 092) 
16. Arizona (161 575) 
17. Wirginia (155 128) 
18. Karolina Północna (131 740) 
19. Waszyngton (125 635) 
20. Kolorado (123 913) 
21. Missouri (108 835) 
22. Georgia (103 243) 

... 

• 49 Hawaje (13 836) 
• 50 Wyoming (11 917) 
• 51 Dystrykt Kolumbii (11 744) 

Wszystkie dane za US Census Bureau 

Rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne 

W Stanach Zjednoczonych odbierane są cztery stacje telewizyjne nadające z terytorium Polski dla rodaków za granicą 
– TV TRWAM, TVN International, TVP Polonia i Polsat 2 International. 

W Chicago działają dwie polskojęzyczne stacje telewizje – Polvision Waltera Kotaby (ograniczony zasięg lokalny) 
i Polish Television Chicago nadająca na platformie Polsatu 2 emitowany do Polski program „Oblicza Ameryki”. 

 

Polonia  - Nowy York 

2,7% mieszkańców Nowego Jorku deklaruje polskie pochodzenie. Polonia skupia się przede wszystkim w dzielnicy 
Greenpoint, która często określana jest mianem Little Poland (Mała Polska). Wśród pozostałych obszarów 
zamieszkiwanych przez Polonię są dzielnice Queens – Ridgewood, Maspeth i Middle Village, a także Staten Island. 

W Nowym Jorku działa wiele polskich organizacji, a w tym m.in.: Fundacja Kościuszkowska, Polski Instytut 
Naukowy, Fundacja Paderewskiego oraz Instytut J. Piłsudskiego. W mieście wydawane są polskie czasopisma i 
gazety (m.in. Nowy Dziennik, Kurier Plus, The Poland Times), funkcjonują polskie galerie artystyczne, klub żeglarski, 
a także teatr. 

Fundacja Kościuszkowska – amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, założona w 1925 w Nowym 
Jorku; udziela stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA, kieruje wymianą naukową, prowadzi działalność 
informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej (wystawy, odczyty, konkursy); 
zainicjowała edycję słownika The Kościuszko Foundation Dictionary English-Polish, Polish-English. 

Największe poza Polską skupisko Polaków i Amerykanów pochodzenia polskiego[potrzebny przypis]. W czasie I wojny 
światowej w Chicago mieszkało 351 600 ludności polskiej, tym samym więcej niż rdzennej polskiej 
ludności Warszawy[2]. Do końca lat 80. XX wieku dość duża część Polaków w Chicago zamieszkiwała dzielnicę 
Polish Village, potocznie nazywaną Jackowem od parafialnego kościoła świętego Jacka. Dzisiaj Polacy również są 
tam obecni ale są już tam mniejszością. Obecnie tę dzielnicę Chicago zamieszkują przeważnie Meksykanie (zgodnie z 
kierunkiem migracji Amerykanów mieszkających w Chicago: z południa na północ). Obecnie Polacy mieszkają w 
wielu różnych dzielnicach Chicago, szczególnie w północno-zachodnich np.: Des Plaines (około 25% Amerykanów 
mieszkających w tej dzielnicy Chicago jest pochodzenia polskiego), Niles, Arlington Heights, Mount Prospect. Polacy 
przenoszą się również, chociaż już w mniejszym stopniu, do południowo-zachodnich dzielnic Chicago, takich jak 
Burbank albo Palos Hills; ale główne skupisko polskich średnich i małych biznesów mieści się w Chicago na 
północny zachód od Jackowa, wzdłuż ulic Belmont i Central oraz dalej w okolicach ulicy Harlem i Irving Park Road a 
nawet przenoszą się na niektóre dzielnice Chicago i jego północno-zachodnie dzielnice. Bardzo dużo Polaków, 
przeważnie pochodzących z południa Polski (szczególnie Podhalan) można zobaczyć w południowej części Chicago. 



Dzielnica Portage Park w Chicago, według spisu ludności z 2000 roku, stanowi największe skupisko Amerykanów 
narodowości polskiej albo pochodzenia polskiego w Chicago. 

Chicago to bardzo duże centrum zorganizowanych Polaków. Pierwszym posłem polonijnym z tego miasta do 
parlamentu Illinois był pochodzący ze Śląska działacz Piotr Kiołbasa[3]. Siedziba władz centralnych Kongresu Polonii 
Amerykańskiej (PAC), Związku Narodowego Polskiego (PNA), Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-
Katolickiego (PRCU), Związku Polek w Ameryce (PWA), Związku Podhalan w Północnej Ameryce (PHAA), Polish 
American Youth (PAY) i wielu innych organizacji. 

Związek Narodowy Polski jest właścicielem stacji radiowej WPNA 1490 oraz wydawcą gazety codziennej „Dziennik 
Związkowy” (ang. Polish Daily News) założonej w roku 1908. Najstarszym polskim zabytkiem jest Kościół św. 
Stanisława Kostki zbudowany ok. 1870, a przy Zjednoczeniu Rzymsko-Katolickim mieści się Muzeum Polskie w 
Ameryce. Jedynym kościołem w Chicago, w którym odprawiane są msze św. jedynie w języku polskim jest 
misyjny Kościół św. Trójcy, mimo że Polacy w jego okolicy nie mieszkają od wielu już lat[4]. 

W Chicago wychodzą dwie gazety codzienne w języku polskim, kilkanaście tygodników i miesięczników („Program”, 
„Express”, „Biznes+”[a], „Szikagowianka”[b], „Monitor” [c] i in.), kilkugodzinne programy codzienne nadają dwie stacje 
telewizyjne, tu emitowany jest program Polsatu2 „Oblicza Ameryki” a także program publicystyczny Telewizji 
Trwam „Jak my to widzimy”; ponadto nadawanych jest kilkadziesiąt programów radiowych z co najmniej czterech 
stacji nadawczych. 

W Chicago i w niektórych dzielnicach Chicago organizowane są rozmaite przedsięwzięcia Polaków mieszkających w 
Chicago: 

• parady 3-majowe w Chicago; 
• dwa polskie kluby żeglarskie – Joseph Conrad Yacht Club i Karaibska Republika Żeglarska; 
• cztery polskie kluby motocyklowe – globalny najstarszy Orzeł Biały /1998/ http://www.orzelbialy.com oraz 

Legacy MC /2001/, Sokół Riders /nowy 2012/[5] i Road Runners MC; 
• Autoklub Polski Chicago; 
• Aeroklub Polski Chicago; 
• 12 Pułk Ułanów Podolskich; 
• festiwal Shanties–Chicago; 
• coroczne przeglądy filmów polskich; 
• Festiwal Taste of Polonia; 
• coroczne wybory Miss Polonia oraz Bale Amarantowe; 
• coroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
• spotkania i koncerty w Copernicus Center, Cafe Lura i Art Gallery Kafe; 
• polskie kościoły i msze w języku polskim. 

Należy również wymienić w Chicago działalność komercyjną: rokrocznie wydawany „Informator Polonijny” – 
książka telefoniczna o objętości około 2000 stron. 

Polskie kościoły rzymskokatolickie 

 



Kościół świętego Jacka 

 
Kościół świętego Stanisława Biskupa i Męczennika 

• Parafia św. Joanny Franciszki de Chantal 
• Parafia św. Anny 
• Parafia św. Barbary 
• Parafia św. Brunona 
• Parafia św. Daniela Proroka 
• Parafia św. Ferdynanda 
• Parafia św. Floriana 
• Parafia św. Heleny 
• Parafia św. Jacka 
• Parafia św. Jakuba Apostoła 
• Parafia św. Józefa 
• Parafia św. Kamila 
• Parafia św. Konstancji 
• Parafia Matki Bożej Anielskiej 
• Parafia św. Moniki 
• Parafia Świętych Młodzianków 
• Polska Misja Najświętszego Serca Pana Jezusa 
• Parafia św. Pankracego 
• Parafia Pięciu Braci Męczenników 
• Parafia św. Pryscylli 
• Parafia św. Romana 
• Parafia św. Ryszarda 
• Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
• Parafia św. Stanisława Kostki 
• Parafia św. Tekli 
• Polska Misja Duszpasterska Trójcy Świętej 
• Parafia św. Turybiusza 
• Parafia św. Wacława 
• Parafia św. Wojciecha 
• Parafia św. Władysława 
• Parafia św. Alberta w Chicago 

 

Strajk polskich rzemieślników w Jamestown w 1619 roku − pierwszy w historii Ameryki 
Północnej strajk robotniczy i polityczny. 

Kapitan John Smith, przywódca kolonii Jamestown, stał na stanowisku, że kolonia musi produkować nie tylko na 
własne wyżywienie, ale także na sprzedaż. Ponieważ była ona bogata w drzewa sosnowe, które mogą być 
wykorzystane do produkcji smoły i żywicy, Smith udał się do Polski, gdzie w imieniu Kompanii 
Londyńskiej werbował rzemieślników wykwalifikowanych w produkcji tych dóbr i obróbce szkła. Zbudowana 
wówczas mała huta szkła stała się pierwszym zakładem przemysłowym w Ameryce. 



Pierwsza grupa polskich rzemieślników przybyła do Jamestown w Wirginii 1 października 1608 roku, w rok po 
założeniu tej pierwszej osady kolonistów angielskich[1] na statku Mary and Margaret, dwanaście lat przed tzw. 
„Pielgrzymami”, którzy dotarli do Massachusetts w 1620 roku. Prawdopodobnie ludzie ci byli związani umową, która 
w zamian za transport do Ameryki zobowiązywała ich do pracy w kolonii przez określoną liczbę lat. 

Strajk 

Strajk wybuchł 30 lipca 1619 roku i polegał na odmowie pracy. Przyczyną była decyzja ówczesnego gubernatora, 
który w przygotowywanych wyborach do nowo utworzonego Zgromadzenia Ogólnego Wirginii prawo głosu przyznał 
wyłącznie kolonistom pochodzenia angielskiego. Ta odmowa pracy była pierwszym w angielskiej kolonii i pierwszym 
w Ameryce Północnej strajkiem robotniczym. 

Spór został szybko zażegnany, a żądania polskich robotników spełnione. 

 

 

Avondale – jedna z 77 oficjalnie wyznaczonych dzielnic (community areas) Chicago, położona w północno-
zachodniej części miasta, pomiędzy rzeką Chicago a ulicami Diversey Avenue, Addison Street i Pulaski Road. Jej 
potoczna nazwa (funkcjonująca wśród Polonii) to Jackowo, która pochodzi od parafii i polskiego kościoła pw. św. 
Jacka, który usytuowany jest w samym sercu dzielnicy, przy ulicy Wolfram. 

Dzielnica Avondale została włączona w granice administracyjne miasta Chicago w 1889 roku wraz z 
miasteczkiem Town of Jefferson – obecnie dzielnicą miasta o nazwie Jefferson Park. 

Duże zagęszczenie fabryk w okolicy spowodowało, że w Avondale chętnie osiedlali się imigranci z Europy – 
zwłaszcza Niemcy, Skandynawowie i Polacy, którzy wybudowali tu polski kościół i zaczęli nazywać Jackowem rejon 
w którym mieszkali. 

Dziś Avondale to zróżnicowana pod względem etnicznym dzielnica z polskimi sprzedawcami na stacjach 
benzynowych i dziesiątkami polskich kawiarni, restauracji, biur i sklepów. Zwyczajowo Amerykanie określają 
Jackowo mianem Chicago's "Polish Village", czyli chicagowska "Polska wioska", właśnie taki napis widnieje tu na 
miejskich tablicach. 

W ostatnich latach w okolicach Avondale osiedla się coraz więcej emigrantów z Meksyku i Portoryko, a Polacy 
przeprowadzają się dalej na zachód metropolii lub na przedmieścia. 

 

Polonia w Nowej Anglii 

Według spisu ludności z roku 2000 Nową Anglię, która powierzchniowo jest dwa razy mniejsza od Polski, 
zamieszkuje ok. 750 tys. Polaków. Głównym skupiskiem Polonii są stany: Massachusetts, gdzie mieszka około 323 
tys. Polaków i osób polskiego pochodzenia, co stanowi nieco ponad 6,1% mieszkańców oraz Connecticut, gdzie 
mieszka 284 tys. Polaków, co stanowi 8,3% mieszkańców. Obecnie emigranci z Polski osiedlają się głównie w 
okolicach Bostonu. 

Duży wpływ na życie Polonii i kultywowanie tradycji polskich mają polonijne parafie rzymskokatolickie w Nowej 
Anglii . 

W Nowej Anglii działa wiele organizacji polonijnych, z których najważniejsze to działające w Bostonie Polish 
Cultural Foundation i Polish-American Networking Organization. Przy Uniwersytecie Yale działa organizacja 
studencka The Polish Society of Yale College, która zrzesza studentów pochodzenia polskiego. Szczególną rolę w 
środowisku polonijnym odgrywa działająca od stycznia 1998 roku Polish Cultural Foundation, która przeprowadziła 
od tego czasu kilkadziesiąt imprez kulturalnych i charytatywnych oraz dąży do ustanowienia w Bostonie Centrum 
Kultury Polskiej. 

 

Stan Nowej Anglii Liczba Polaków (2000)  % całej populacji 

1 Massachusetts 323 000 6,1% 



2 Connecticut 284 000 8,3% 

3 New Hampshire 51 000 4,1% 

4 Rhode Island 43 000 4,1% 

5 Maine 25 000 2% 

6 Vermont 20 500 3,4% 

 

Polonia w Wisconsin 

Polonia w tym stanie stanowi 9,6% ogółu ludności stanu i jest to według danych z 2001 roku około 505 358 osób, co 
jest największym udziałem ze wszystkich zjednoczonych stanów Ameryki. Jednak tylko niewielki procent tej grupy 
Amerykanów polskiego pochodzenia w Wisconsin mówi po polsku i ma głębsze związki z Polską. 

Wśród znanych przedstawicieli tej grupy etnicznej są między innymi David Zubik (katolicki biskup w Green 
Bay), Jerome Listecki (katolicki arcybiskup w Milwaukee), Raphael Fliss (katolicki biskup w Superior), Dave 
Cieslewicz (burmistrz Madison, stolicy stanu Wisconsin). 

Wielu przedstawicieli Polonii mieszka w Wisconsin Dells. W jedynym z tamtejszych kościołów - kościele św. Cecylii 
– odprawiana jest msza w języku polskim w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. 

Największa grupa Polonii mówiącej po polsku mieszka w Milwaukee. Jednymi z pierwszych polskich imigrantów w 
Milwaukee byli Kaszubi, którzy zamieszkali wyspę Jones Island na jeziorze Michigan, ponieważ ta wyspa 
przypominała im życie nad Morzem Bałtyckim. Wyspa ta nie jest zamieszkana przez Kaszubów, ale znajduje się tam 
park Kaszube's Park, który powstał z myślą o nich. Trzeci polski kościół w Stanach Zjednoczonych (pierwszy w 
dużym mieście) powstał w tym mieście w 1866. Od końca XIX w. i w XX w. polscy imigranci zbudowali osiemnaście 
polskich kościołów w Milwaukee; kościół św. Stanisława, kościół św. Jadwigi, kościół św. Jacka, kościół św. 
Wincentego, bazylika św. Jozefata, kościół św. św. Cyryla i Metodego, kościół św. Kazimierza, kościół pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej, św. Jana Kantego, św. Wojciecha, św. Barbary, kościół Najświętszego Sakramentu, kościół 
św. Aleksandra, kościół św. Heleny, kościół św. Ignacego, kościół św. Marii Magdaleny, kościół św. Pawła, i kościół 
polskokatolicki Najświętszego Imienia. W każdym z tych kościołów przez wiele lat były odprawiane msze święte w 
języku polskim. Obecnie jedyną polską parafią w Milwuakee, w której odprawia się msze święte w języku polskim, 
jest parafia św. Maksymiliana Kolbego (w kościele św. św. Cyryla i Metodego). Oprócz tego w Milwaukee 
funkcjonuje polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II. W 2012 roku z inicjatywy „młodej Polonii” powstało Polskie 
Stowarzyszenie w Wisconsin. Pod patronatem stowarzyszenia powstała Polska Szkoła w Wisconsin, która obecnie 
uczy największą liczbę dzieci w tym stanie. Do szkoły uczęszcza sześćdziesięcioro dzieci z rejonów południowo-
wschodniego i środkowego Wisconsin. 

 

Polonia w Arizonie 

Według spisu w 2000 roku, w Arizonie zamieszkuje około 120 tys. osób pochodzenia polskiego[11]. 

W większości zgrupowani są w okolicach Phoenix. Co rok organizowane są tam festiwale polonijne. Życie kulturalne 
toczy się głównie przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Drugim, co do wielkości skupiskiem polonijnym jest Tucson. Tam również działalność polonijna koncentruje się 
wokół parafii św. Cyryla z Aleksandrii. 

Szkoły przyparafialne są miejscem, gdzie dzieci uczą się historii, języka i tradycji polskiej. 

 

 



Polski styl budownictwa sakralnego w Ameryce 

 

Kościół Trójcy Św. w Chicago 

Polski styl budownictwa sakralnego w Ameryce to specyficzny typ budownictwa sakralnego 
spotykany w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w stanach Środkowego 
Zachodu (Illinois, Michigan, Ohio), ale również na wschodnim wybrzeżu (stany Nowy Jork, New 
Jersey). 

Ten styl budownictwa związany jest z historią Polonii amerykańskiej. Kościoły, budowane przede 
wszystkim w końcu XIX i na początku XX wieku – zwane niekiedy 'polskimi katedrami' – 
charakteryzują się wyjątkowo monumentalnym stylem i licznymi zdobieniami odwołującymi się to 
tradycji neo-renesansu i neo-baroku (co de facto klasyfikuje je jako należące 
do eklektyzmu i historyzmu), niektóre są także inspirowane sławnymi polskimi kościołami. 

 

Marsz Polonii, początkowo zwany Pieśnią Polaków wywodzi się z Mazurka Dąbrowskiego. 

Utwór powstał w Ameryce w końcu XIX wieku. Do Polski został przywieziony z Brazylii przez nauczycielkę i 
działaczkę ruchu chłopskiego Jadwigę Jahołkowską przed II wojną światową. W pierwotnej wersji pieśń 
rozpoczynały słowa: Jeszcze Polska nie zginęła, choć my za morzami, a kończyły: Amerykę rzucim i do Polski 
wrócim. Śpiewali ją harcerze w okresie międzywojennym, a podczas II wojny światowej żołnierze polscy na 
Zachodzie, popularyzując własną odmianę refrenu Marsz, marsz Sikorski. Była to także pieśń śpiewana 
przez Ludowe Wojsko Polskie podczas II wojny światowej. 

To dzięki tej pieśni powstał termin Polonia, określający Polaków na stałe zamieszkałych poza Polską. Marsz 
Polonii jest śpiewany podczas patriotycznych uroczystości za granicą oraz polonijnych w kraju. 

Marsz Polonii 
Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy, 
co nam obca przemoc wzięła, 
szablą odbierzemy. 
 
Marsz, marsz Polonia, 
marsz dzielny narodzie, 
odpoczniemy po swej pracy 
w ojczystej zagrodzie. 
 
Jeszcze Polska nie zginęła, 
i zginąć nie może, 
bo Ty jesteś sprawiedliwy, 
o Wszechmocny Boże. 
 
Marsz, marsz Polonia, 
marsz dzielny narodzie, 



odpoczniemy po swej pracy 
w ojczystej zagrodzie. 
 
 
Marsz, marsz, Polonia 1863 r. - Marsz Czachowskiego 
 
Już was żegnam, niskie strzechy, 
Ojców naszych chatki. 
Już was żegnam bez powrotu, 
Ojcowie i matki. 
 
Marsz, marsz, Polonia, 
Nasz dzielny narodzie. 
Odpoczniemy po swej pracy 
W ojczystej zagrodzie. 
 
Już was żegnam, bracia, siostry, 
Krewni, przyjaciele. 
Póki w ręku miecz jest ostry, 
Nie zginie nas wiele. 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład nasz Kościuszko, 
Jak zwyciężać mamy. 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Marsz przytomnie, śmiało, dzielnie, 
Jako przynależy 
Godnym synom ojców naszych - 
Polaków rycerzy. 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Polak pada dla narodu, 
Dla matki Ojczyzny. 
Chętnie znosi głód i trudy, 
A najczęściej blizny. 
 
Marsz, marsz, Polonia.. 
 
Kiedy zabrzmi trąbka nasza, 
Pocwałują konie, 
Poprowadzi nas Czachowski 
Na ojczyste błonie. 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Łączmy ramię do ramienia, 
Bracia Galicjanie, 
Gdy uderzym wszyscy razem - 
Polska zmartwychwstanie! 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Będą błyszczeć po Rosyi 
Szańców naszych groty 
I staniemy, gdzie Batory 
Rozbijał namioty. 
 



Marsz, marsz, Polonia... 
 
A gdy nieprzyjaciół naszych 
Dumę poskromimy, 
Kochajmy się, żyjmy razem - 
Nigdy nie zginiemy. 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Rozproszeni po wszem świecie, 
Gnani w obce wojny, 
Zgromadziliśmy się przecie 
W jedno kółko zbrojne. 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, 
Pocwałują konie. 
Sławą polskiego pałasza 
Zagrzmią nasze błonie! 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Od Krakowa bitą drogą 
Do Warszawy wrócim; 
Co zastaniem, resztę wroga 
Na łeb w Wisłę wrzucim. 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Marsz na Lublin i Warszawę, 
Wypędzim Moskali. 
Czas okaże męstwo nasze, 
Dalej, bracia, dalej ! 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wołyń, 
Popasiem w Kijowie. 
Zimą przy węgierskim winie 
Staniemy w Krakowie. 
 
Marsz, marsz, Polonia... 
 
Na królewski dwór zhańbiony 
Wzleci Orlę Białe. 
Hukną działa, jękną dzwony 
Polakom na chwałę! 
 
Marsz, marsz, Polonia... 

 

 

 


