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Polish American Historical Association gromadzi amerykańskich uczonych o polskich 

korzeniach, którzy prowadzą badania na temat dziejów polskiej diaspory w USA, jej różnych skupisk  

i różnorodnych środowisk. Towarzystwo wydaje w USA naukowe pismo Polish American Studies, 

które sięga swymi wpływami poza zbiorowość polsko-amerykańską oraz poza Stany Zjednoczone 

Ameryki. PAHA organizuje corocznie konferencje w powiązaniu z American Historical Association, 

dzięki czemu tematyka polonijna jest obecna w głównym nurcie amerykańskiej historiografii. 

Nagrody przyznawane przez PAHA (w różnych kategoriach) stanowią zachętę dla młodych badaczy 

do podejmowania tematyki polonijnej oraz stanowią ukoronowanie dorobku uczonych o wysokiej 

pozycji w świecie akademickim.  

 

Obchody jubileuszu Polish American Historical Association stanowią imprezę promującą 

działalność tego ważnego naukowego stowarzyszenia. Promocja prowadzona jest w środowiskach 

polonijnych, do których PAHA nie dotarła jeszcze ze swym przekazem, a także w akademickich 

środowiskach amerykańskich, niezwiązanych z Polonią. Dodatkowo obchody jubileuszu służą 

promocji polskich kursów (Polish Studies) na amerykańskich uczelniach oraz zachętę dla 

amerykańskich badaczy do zgłaszania projektów w powiązaniu ze stroną krajową.   

 

W ramach obchodów jubileuszu PAHA planowane są następujące wydarzenia:  

 
 spotkanie robocze amerykańsko-polskiego zespołu przygotowującego obchody 

jubileuszu, Kraków, UJ, 20–22 maja 2018  

 całodniowa sesja naukowa otwarta dla gości spoza PAHA; miejsce – Chicago, Loyola 

University, 7 września 2018  

 dzień poświęcony działalności polonijnych organizacji w Chicago – 8 września 2018  

 zwiedzanie archiwum Loyola University – zbiory polonijne, w tym zbiory prof. Heleny 

Znanieckiej Lopaty, która wykładała na tej uczelni – 8 września 2018 

 pokaz nowego filmu na temat polonijnej dzielnicy w Chicago i spotkanie z reżyserem –  

8 września 2018 

 uroczysty koncert polskiej muzyki poważnej (w wydaniu lekkim) w wykonaniu 

polonijnych muzyków – 8 września 2018 

 zwiedzanie polonijnych dzielnic Chicago z polonijnym historykiem – dwie grupy:  

South Chicago, North Chicago – 9 września 2018  

 

 

 
Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki  

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 

 


