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POLACY W SEATTLE 1880-2020. UN-IMAGINED COMMUNITY
Przedmiotem badań jest polsko-amerykańskie skupisko w Seattle, w stanie Waszyngton, jego
przeszłość i teraźniejszość. Proces przeobrażeń tego skupiska jest analizowany w kontekście
migracji w ramach transatlantyckiego rynku pracy oraz przeobrażeń społeczności
europejskich imigrantów w USA, analiza jest prowadzona z wykorzystaniem najnowszych
propozycji teoretycznych w światowych studiach migracyjnych.
Polacy osiadali w Seattle i okolicy poczynając od lat 80. XIX wieku. Był to czas pionierski,
gdy biali osadnicy zasiedlali region Pacific Northwest i gdy budowano kolejowe połączenie z
głównymi ośrodkami w USA (1883, 1893). Z czasem pojawiły się kolejne strumienie
imigracyjne: polscy uchodźcy po II Wojnie Światowej, uchodźcy solidarnościowi oraz inni
imigranci z PRL, wreszcie w ostatnich dekadach Polacy znajdujący zatrudnienie w
korporacjach IT oraz high-tech, które mają siedziby w Seattle (Microsoft, Boeing).
To niezwykle zróżnicowane skupisko imigracyjne, na które składają się potomkowie
najdawniejszych i powojennych imigrantów oraz niedawni przybysze, jest wewnętrznie
splecione siecią gęstych powiązań oraz atrakcyjnych imprez, jak na przykład coroczny Polski
Festiwal w lipcu oraz Polski Festiwal Filmowy jesienią. Jednak niedawni przybysze, pomimo
zaangażowania w życie wspólnoty, nie chcą być zaliczani do Polonii. Na obecnym etapie
można ich nazwać an un-imagined community, co obnaża paradoks tej sytuacji.
Celem badań jest 1. odkrycie mechanizmów procesów migracji, które w przeszłości
przywiodły Polaków w ten odległy region USA; 2. analiza wewnętrznego zróżnicowania tego
skupiska z uwzględnieniem różnych pokoleń imigracyjnych oraz kwestii statusu społecznego
i podziału ról w kategoriach genderowych (bread winners and bread bakers); 3. odtworzenie
struktury organizacyjnej tej grupy, ze wskazaniem żywotności dawnych struktur
(Stowarzyszenie Dom Polski założone w 1918 roku; oddziały Polskiego Związku
Narodowego, pierwsze powstało w 1890 roku; polonijne parafie w mieście i okolicy) oraz
nowych form aktywności: szkoły języka polskiego dla dzieci, platformy internetowe; 4.
odtworzenie relacji z innymi grupami etnicznymi: Chorwatami, Żydami, Ukraińcami; 5.
analiza różnych strategii przeobrażeń tożsamości w nowym otoczeniu; 6. dekonstrukcja
stereotypowego postrzegania lokalnej wspólnoty polonijnej.
Efektem badań będzie przedstawienie nowego modelu badań przeobrażeń współczesnych
społeczności imigracyjnych. Model ten znajdzie zastosowanie do analiz innych skupisk
imigracyjnych, innych grup etnicznych, w innych miejscach.

