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”America	is	too	great	for	small	dream”

”Ameryka	to	kraj	dla	wielkich	marzeń”

Prezydent	Ronald	Reagan



Amerykańscy	Prezydenci	od	1984:	Regan,	Bush,	Obama,	Bush	W,	Clinton



Tę	książkę	dedykuję	mojej	żonie	Danucie	poznanej	w	trakcie	studiów	na
Politechnice	Krakowskiej,	z	poświęceniem	towarzyszącej	mi	w	poszukiwaniu

„Ziemi	Obiecanej”,	i	naszym	córkom	Alicji	i	Agnieszce,	które	znalazły	w	Ameryce
swoją	drugą	Ojczyznę.

Nasze	ślubne	zdjęcie	-	Polska	rok	1974



OD	AUTORA

Chciałbym	 zacząć	 moją	 książkę	 słowami	 z	 piosenki	 „America	 The	 Beautiful”.
America,	America,	God	 shed	his	 grace	 on	 thee-Ameryka,	Ameryka,	Bóg	ma	Cię
w	 swej	 opiece.	 Mieć	 tylko	 239	 lat	 istnienia	 i	 być	 najpotężniejszym	 krajem	 na
świecie	nie	zdarza	się	samo	z	siebie.

Ameryka	 zajmuje	 szczególne	 miejsce	 w	 mentalności	 Polaków.	 Konstrukcja
polityczna	 i	 ekonomiczna	 	 tego	 państwa	 odpowiada	 naszemu	 narodowemu
„ułańskiemu”charakterowi,	pozwalającemu	nam	czuć	się	wolnymi	 	 i	 zdolnymi	do
wywalczenia	 wszelkich	 celów	 i	 marzeń.	 Tylko	 od	 naszej	 postawy	 	 zależy	 czy
zdobędziemy	 to	 co	 planujemy.	 Amerykanie	 polskiego	 pochodzenia	 odnoszą
wspaniałe	 sukcesy	 w	 Stanach	 Zjednoczonych	 w	 wielu	 dziedzinach.	 Wspomnę
najbardziej	obecnie	znane	postacie		jak	Steve	Wozniak,	Marta	Stewart	ale	należy
też	wspomnieć	takie	postacie	jak	Ted	Kaczyński,	o	których	więcej	w	dalszej	części
książki.	 Nie	 wracam	 do	 historii	 Stanów	 Zjednoczonych,	 w	 której	 występują	 tak
znane	postacie	jak	Kościuszko	czy	Generał	Pułaski,	bo	wychodzi	to	znacznie	poza
zakres	mojej	książki	o	współczesnej	Ameryce.

Ameryka	 u	 większości	 Polaków	 kojarzy	 się	 z	 Metropolią	 Chicago,	 gdzie
dominujemy	w	wielu	dziedzinach	życia	 i	gdzie	mieszka	najliczniejsza	na	świecie,
poza	 stolicą	 kraju	 Warszawą,	 polska	 społeczność.	 W	 urzędzie	 miejskim	 jednym
z	obowiązkowych		języków	jest	język	polski.	Każda	firma	w	Chicago	stara	się	mieć
personel	mówiący	po	polsku.	Jedyna	dziedzina,	w	której	nie	możemy	pochwalić	się
sukcesem,	 to	 arena	 polityczna,	 gdzie	 głębokie	 podziały	 wśród	 Polonii	 i	 brak



jedności	 nie	 pozwalają	 naszym	 rodakom	 na	 objęcie	 najważniejszych	 stanowisk

w	mieście	 i	 regionie.	 Mam	 tutaj	 na	myśli	 urząd	 burmistrza	miasta	 Chicago	 czy
gubernatora	stanu	Illinois.

Tytuł	książki	„Nasza	Ameryka”	wynika	stąd,	że	przedstawiam	ten	kraj	z	punktu
widzenia	 polskiego	 emigranta	 mieszkającego	 w	 Stanach	 od	 30	 lat	 i	 Ameryka
z	 3.2%	 obywateli	 polskiego	 pochodzenia	 jest	 również	 naszą	 Ameryką.	 Wkład
obywateli	polskiego	pochodzenia		w	rozwój	Stanów	Zjednoczonych		jest	widoczny
i	 doceniany	 przez	 społeczność	 i	 władze	 tego	 państwa.	 Informacje	 w	 pierwszej
części	 książki	 ukazują	 ten	 kraj	 jako	 dominującą	 na	 świecie	 potęgę	 gospodarczą
i	 militarną	 i	 jest	 to	 istotne,	 żeby	 objąć	 skalę	 tego	 kraju	 i	 zrozumieć	 dlaczego
Ameryka	ma	tak	wielkie	znaczenie	i	wpływ	na	wszystko	co	dzieje	się	na	naszym
globie.

Pokazując	 najlepsze	 miejsca	 do	 życia,	 należy	 stwierdzić,	 że	 wybór	 miejsca
zamieszkania	decyduje	w	bardzo	istotny	sposób	o	naszej	przyszłości.	Dlatego	jest
ważne,	 aby	 przy	 podejmowaniu	 decyzji	 posiadać	 jak	 najwięcej	 informacji,	 które
pomogą	 nam	 dokonać	 najlepszego	 wyboru.	 	 Ameryka	 posiada	 wszystkie	 strefy
klimatyczne	 dlatego	 możemy	 osiedlić	 się	 w	 naszym	 najbardziej	 ulubionym
klimacie.	Możemy	zamieszkać	w	tropiku	na	Amerykańskich	Wyspach	Dziewiczych
„U.S.	Virgin	Islands”.		Możemy	też	zamieszkać	na	kole	podbiegunowym	na	Alasce.
Możemy	 zamieszkać	 w	 Wisconsin,	 czy	 Pensylwanii	 o	 podobnym	 klimacie	 jak
w	Polsce,	 lub	w	zdrowym,	pustynnym,	bez	pyłków	alergicznych	klimacie	Arizony
czy	 Nevady.	 Ale	 oprócz	 klimatu	 również	 inne	 rzeczy	 są	 istotne	 dla	 wygodnego,
codziennego	życia.	Ekonomia,	tłok	na	drogach,	przestępczość,	kultura	i	edukacja
czy	opieka	zdrowotna,	mogą	być	ważnymi	elementami	przy	wyborze	najlepszego
dla	 nas	 miejsca.	 Klasyfikując	 najlepsze	 miejsca	 w	 Ameryce	 brałem	 pod	 uwagę
takie	 kryteria	 jak:	 klimat,	 ekonomia,	 ceny	 domów,	 szkoły	 i	 edukacja,	 tłok	 na
drogach,	kultura	i	rekreacja	oraz	przestępczość	w	poszczególnych	regionach.



Tropikalne	wyspy	Ameryki	i	Alaska

Ziemia	Obiecana	-		Na	podstawie	mojego	doświadczenia	opartego	na	30	latach	
spędzonych	 w	 różnych	 zakątkach	 USA,	 studiowania	 amerykańskich	 opracowań
o	 najlepszych	 do	 zamieszkania	 miejscach,	 postanowiłem	 sklasyfikować	 te
najlepsze	miejsca		w	Ameryce.	W	mojej	książce	chcę	pokazać	te	miejsca,	gdzie	nie



tylko	można	wygodnie	i	bezpiecznie	mieszkać,	korzystać	z	rajskiego	klimatu,	ale
również	 zapewnić	 sobie	 stabilizację	 i	 niezależność	 finansową.	 Książkę	 dedykuję
moim	rodakom	mieszkających	w	Stanach	 jak	 również	emigrującym	 	do	Ameryki
z	 całego	 świata.	 Myślę	 że	 może	 być	 też	 pomocna	 dla	 rodaków	 w	 kraju	 którzy
planują	 odwiedzić	 USA,	 lub	 szukają	 kooperacji	 handlowej	 czy	 gospodarczej.	
Ameryka	 wciąż	 jest	 jednym	 z	 najlepszych	 miejsc	 do	 wymiany	 handlowej	 i	 do
inwestowania.	 W	 2012	 zagraniczne	 inwestycje	 w	 USA	 osiągnęły	 2.4	 biliona
dolarów	!

Pragnę	w	mojej	książce	przybliżyć	tę		„Ziemię	Obiecaną”,	gdzie	twórca	Microsoft
Bill	Gates,	czy		twórcy	Google		Larry	Page	and	Sergey	Brin	zaczynali	swój	biznes
w	garażu,	by	później	znaleźć	się	w	gronie	najbogatszych	ludzi	na	świecie.		Gdzie
Donald	 Trumph	 zaczynał	 karierę	 od	 kupna	 hotelu,	 do	 remontu	 za	 pożyczone
pieniądze,	aby	wkrótce	zarobić	miliardy	na	handlu	nieruchomościami.	Gdzie	młody
Austriak	 -	 Arnold	 Schwarzenegger,	 przyjechał	 do	 Ameryki,	 wygrał	 konkurs
w	 kulturystyce,	 został	 słynnym	 aktorem	w	Hollywood,	 a	 później	 Gubernatorem	
Kalifornii.	 Gdzie	 nikomu	 nieznany	 17	 letni	 chłopak	 Scotty	 McCreery	 (poniżej)
z	 północnej	 Karoliny,	 pracujący	 przy	 pakowaniu	 towarów	 w	 sklepie
żywnościowym,	 	 bierze	 udział	 w	 konkursie	 	 telewizyjnym	 i	 zapewnia	 sobie
błyskotliwą	karierę	jako	American	Idol.

Ameryka	 wciąż	 jest	 tą	 „Ziemią	 Obiecaną”	 i	 tylko	 od	 nas	 samych	 zależy	 czy
potrafimy	wykorzystać	możliwości,	które	ten	kraj	daje	każdemu.



Ameryka	 jest	 supermocarstwem.	 	 Jest	 	 krajem	 emigrantów	 gdzie	 jak	 głosi
Konstytucja:		Wszyscy	zostali	stworzeni	o	równych	prawach		i	posiadają	dane	im
przez	 Stwórcę	 niezbywalne	 prawo	 do	 życia,	 wolności	 i	 poszukiwania	 szczęścia.
Emigranci	 przyjeżdżają	 tutaj	 w	 poszukiwaniu	 lepszego	 życia,	 z	 wolą	 osiąnięcia
sukcesu	i	zrealizowania	swoich	marzeń.		Przynoszą	z	sobą	to,	co	mają	najlepsze:
pracowitość,	 swoje	 talenty	 i	 tradycje	 ojczystego	 kraju,	 ale	 głównie,	 	 wiarę
w	lepszą	przyszłość.

Koniec	Wersji	Demonstracyjnej

Dziękujemy	za	skorzystanie	z	oferty	naszego	wydawnictwa	i	życzymy	miło
spędzonych	chwil	przy	kolejnych	naszych	publikacjach.
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