
 

Polacy w Chicago 
- 

opis i zasady uczestnictwa w projekcie 
 

Muzeum Historii Polski we współpracy z  Muzeum Historii Chicago, Muzeum Polskim w Ameryce 
oraz Uniwersytetem Loyola organizuje projekt tematycznie związany z chicagowską Polonią. Główne 
wątki związane są z pokazaniem ponad 150-letniego doświadczenia wielu pokoleń polskich emigrantów 
mieszkających w Chicago. Z jednej strony  to doświadczenia i praktyki związane z integracją w 
środowisku amerykańskim, a z drugiej z podtrzymaniem polskiej tożsamości. Interesują nas różne 
strategie dotyczące zachowania i zmiany tożsamości, sposobu wchodzenia w relacje z amerykańską 
rzeczywistością, zróżnicowanie środowiskowe oraz wspólne wartości, które pomogły polskim 
imigrantom zbudować silne więzi w polsko-amerykańskiej społeczności. Zakładamy, że projekt będzie 
okazją do opowiedzenia historii i podkreślenia wkładu polskich imigrantów w rozwój i funkcjonowanie 
Chicago, opisania ich osiągnięć, codziennego życia, zmagań i wyzwań, którym stawiali czoła. Pozwoli 
także na lepsze zrozumienie ich roli w nowym środowisku społeczno-ekonomicznym, stosunku do innych 
Polaków i do „starej” Ojczyzny. 

 
W ramach projektu odbędą się: międzynarodowa konferencja naukowa (14-15 czerwca 2018 r.  

w Warszawie),  projekty dla młodzieży i dorosłych, a podsumowaniem działań będzie  wystawa, która 
pokazana zostanie w przestrzeni wystaw czasowych w Muzeum Historii Chicago, a następnie  
w  Warszawie. 

 
Integralnym elementem całości jest projekt historii mówionej. Jego ideą jest spotkanie młodzieży 

polskiej i amerykańskiej i wspólna praca nad nagraniem relacji świadków historii  Polaków  
mieszkających obecnie  w Chicago, członków ich rodzin mieszkających w Polsce oraz innych osób, które 
zetknęły się z problemem emigracji do Chicago. Efekty  pracy  będą zaprezentowane na wystawie.  

 

Muzeum Historii Polski zaprasza  
uczniów urodzonych w latach  2001 – 2004. 

do udziału  
w projekcie historii mówionej  

 
Wymagania dla kandydatów:  

 Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 np. FCE. 

 Zainteresowanie projektami związanymi z historią mówioną, filmem lub innymi sztukami 

audiowizualnymi. 

 Zainteresowanie historią Polski oraz Stanów Zjednoczonych. 

 Umiejętność słuchania. 

 Otwartość, kreatywność. 

 Umiejętność pracy w grupie. 



W ramach projektu oferujemy:  
 Udział w międzynarodowym projekcie. 

 Warsztaty z historii mówionej realizowane zarówno przez Muzeum Historii Polski, jak i zagranicznych 

partnerów. 

 Udział w warsztatach, które odbędą się w Chicago latem 2019 r. (organizatorzy pokrywają uczestnikom 

koszty przelotu i pobytu w Chicago). Uczestnicy mają zapewnionego pełnoletniego opiekuna – 

przedstawiciela Muzeum Historii Polski. 

 
Czego oczekujemy: 

 Gotowości i chęci do współpracy. 

 Dyspozycyjności w następujących terminach: 19-20 maja 2018 r. (warsztaty w Muzeum Historii Polski); 23 

czerwca – 1 lipca 2018 r. (warsztaty z udziałem młodzieży amerykańskiej). 

 Paszportu ważnego co najmniej do marca 2020 r.  

 Możliwości poniesienia kosztów wizy amerykańskiej. 

 W przypadku osób spoza Warszawy: pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w czasie spotkań 

warsztatowych (19-20 maja, 23 czerwca – 1 lipca) oraz zapewnienia opieki osobom niepełnoletnim po 

zajęciach w muzeum.  

 

 
Harmonogram projektu:  
 
Marzec – maj 2018 r.  

 Rekrutacja do projektu: 

 do 27  kwietnia termin przesłania zgłoszeń do projektu, 

 7-10 maja – rozmowy z wybranymi kandydatami, 

 11 maja  – ogłoszenie wyników rekrutacji. 

19-20 maja 2018 r.  
Warsztaty w Muzeum Historii Polski obejmujące: 

 Wprowadzenie merytoryczne do projektu. 

 Szkolenie nt. zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z historią mówioną. 

23 czerwca – 1 lipca 2018 r.  
Warsztaty polsko-amerykańskie w Warszawie. 

 Anglojęzyczne warsztaty historii mówionej. 

 Przeprowadzanie wywiadów ze świadkami – Polakami, którzy wrócili do kraju z emigracji z Chicago. 

Lato 2019 r. 
Warsztaty w Chicago. 
 
 
 
 
 
 



Zgłoszenie do projektu: 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 27 kwietnia 2018 r. na 
adres: gabriela.sierocinska@muzhp.pl  
 
Zgłoszenie do projektu „Polacy w Chicago” powinno zawierać następujące informacje:  

1. Imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia. 

2. Dane szkoły (adres, klasa). 

3. Dane kontaktowe (adres mailowy, telefon). 

4. Potwierdzenie kwalifikacji językowych. 

Prosimy też o przesłanie uzasadnienia swojej kandydatury do projektu. Powinno ono zawierać: 
 opis swoich zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem interesujących dla zgłaszającego się tematów 

historycznych. 

 opis dotychczasowych doświadczeń w zakresie udziału w projektach o tematyce historycznej bądź innych 

z szeroko pojętej edukacji humanistycznej. 

 opis dotychczasowych doświadczeń z historią mówioną. 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgodę rodziców na udział osób niepełnoletnich w procesie 
rekrutacyjnym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). 
 
Kontakt: 
Gabriela Sierocińska-Dec 
Dział Edukacyjny MHP 
Tel. 22 211 90 08 
e-mail: gabriela.sierocinska@muzhp.pl 
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