
 
 
 
 
 
 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 
i 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
 

przy współpracy 

 

z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu 

 

zapraszają do udziału w konferencji: 

„POLACY w Ameryce.  

Polsko-amerykańska konferencja naukowa 
z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce” 

Warka, 27-28 czerwca 2017 roku 

 

  

Szanowni Państwo, 

 
              W 2017 r. przypada 50 - lecie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 

instytucji, która powstała dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej  

i miłośników ziemi wareckiej. Muzeum kultywuje pamięć o zasłużonych 

przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc  

działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne.  

Z okazji Jubileuszu chcielibyśmy przypomnieć Polaków, którzy odegrali  znaczącą 

rolę w historii USA. Posłuży temu polsko-amerykańska konferencja naukowa „Polacy  

w Ameryce”.  Pragniemy, aby przyczyniła się ona  do popularyzacji  postaci - zarówno 

tych znanych, jak i  mniej znanych,  lecz  zasługujących na miejsce w świadomości 

historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie 

wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych 

narodów. Niech spotkanie w Warce będzie impulsem  do wzmocnienia  relacji muzeum z 

instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.  

 
Zapewniamy materiały konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch dni 

konferencji, transport z lotniska Chopina Warszawa-Okęcie – do Warki i z powrotem. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 czerwca 2017 r.  

 

Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest 

do końca roku 2017; termin dostarczenia referatów do publikacji  - 15 września 2017 r. 

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są wyłącznie na formularzu umieszczonym na stronie 

http://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/261-konferencja-2017 i załączonym do niniejszego 

pisma.  

- Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji zobowiązane są przesłać 

organizatorom tytuł i abstrakt wystąpienia do 5 czerwca 2017 r. 

-  Czas wygłaszania referatu nie może przekraczać 20 minut. 

- Organizatorzy, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, zastrzegają sobie prawo wyboru 

zgłaszanych tematów do wystąpień. Dla wykładowców z USA informacja zwrotna o przyjęciu 



tematu na konferencję zostanie odesłana w ciągu 5 dni od zgłoszenia, dla wykładowców z Polski 

maksymalnie do 10 czerwca. 

- Miejsce konferencji (obrady, serwis kawowy, obiad) – Centrum Edukacyjno-Muzealne przy 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, noclegi: Hotel Sielanka nad Pilicą i Hotel Klondaik 

Warka; zapewniamy transport między hotelami a muzeum.  

- Udział w konferencji jest bezpłatny. 

- Wszelkie informacje dot. konferencji można znaleźć na stronie internetowej muzeum: 

http://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/261-konferencja-2017 lub kontaktując się z Sekretarzem 

Konferencji – p. Karolem Kucharskim – mail: konferencja2017@muzeumpulaski.pl   

tel.: 48 667 22 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16. 00). 

 

Zgłoszenia na formularzu prosimy kierować na adres e-mail: 

konferencja2017@muzeumpulaski.pl 

lub na adres pocztowy: 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

ul. Pułaskiego 24 

05-660 Warka, Polska 

 

 
Rada Naukowa konferencji 

 
Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski,  

emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 
Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz,  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Prof. dr hab. Przemysław  Łozowski,  

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu 

 
Prof. dr hab. Beata Dorosz,  

Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk 

 
Dr Anna Rudek – Śmiechowska,  

Przewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 

 

 
Komitet Organizacyjny konferencji: 

 
mgr Iwona Stefaniak - Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego  

                                                                      mgr inż. Andrzej Zaręba - Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 

                                                                                                                               dr Remigiusz Matyjas 

                                                                   mgr Karol Kucharski  - Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego  

M.A. Peter Obst -La Salle University, Philadelphia, USA,  

American Council for Polish Culture (ACPC), 

 

 
Sekretarz konferencji: 

mgr Karol Kucharski 



Patronat Honorowy  
nad Jubileuszem 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

 

 
 
 
 

Partnerskie organizacje polonijne w USA 
 

Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress 

Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC)  

Fundacja Polacy w Ameryce - Poles in America Foundation  

Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii - Polish Heritage Society of Philadelphia 

 
 

Partnerzy 
 
 

 
 

 
 

 
 

Konferencja dofinansowana ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację 
zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. 

 
 

 


