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IDEA
Historia polskich legionistów,
wysłanych przez Napoleona
Bonaparte na Haiti w 1802 i
1803 roku oraz współczesne
życie ich potomków.
W ramach projektu zostaną
zrealizowane:
1. Kwerenda w Polsce i Haiti.
2. Wyprawa na Haiti.
3. Strona polacynahaiti.com.
4. Kanał YouTube.

HISTORIA
14 sierpnia 1794 roku we francuskiej kolonii SaintDomingue wybucha powstanie czarnoskórych
niewolników. W 1802 roku Napoleon Bonaparte
rozkazuje wysłać tam korpus ekspedycyjny, którego
celem jest pacyfikacja powstania.
W jego skład wchodzą dwie polskie dywizje: 113 i 114,
których żołnierze kilka lat wcześniej walczyli pod
dowództwem Tadeusza Kościuszki w Insurekcji.
Przybyli do „raju”, który wkrótce okazał się „piekłem na
ziemi”.
Wysokie temperatury, długie marsze, wszechobecna
febra dziesiątkująca armię oraz zdeterminowani,
bezwzględni powstańcy, stają się codziennością
nieprzystosowanych do kolonialnych walk Polaków.
Haiti odzyskuje niepodległość. Francuscy żołnierze
i koloniści muszą wrócić do ojczyzny. Obowiązek ten
nie dotyczy jednak Polaków; oni znając realia walk
niepodległościowych, często dezerterowali i przyłączali
się do powstańców, walcząc z nimi ramię w ramię.
Z ponad 4000 legionistów wysłanych w dwóch
ekspedycjach na Haiti, do Europy wróciło ok 200, a na
Karaibach swój nowy dom znalazło ok 400 Polaków. Ich
potomków tzn. „La Pologne” można dziś spotkać m.in.
w wiosce Cazale.

PROJEKT
WYPRAWA NA HAITI (LISTOPAD 2018)
Celem wyprawy jest przygotowanie dokumentacji audiowizualnej
i zdjęciowej z miejsc, w których wedle archiwów pojawili się Polacy
oraz z miejscowości Cazale, gdzie do dziś mieszkają ich potomkowie.
,
W dwa tygodnie ekipa filmowa odwiedzi ok 30 miejscowości, starych
portów i fortów z czasów kolonialnych. Cała wyprawa będzie
relacjonowana przez Internet za pośrednictwem social mediów.
KWERENDA TEKSTOWO-IKONOGRAFICZNA
Zostanie przeprowadzona w bibliotekach w Polsce oraz na
Haiti. Obejmie publikacje naukowe, pamiętniki, wspomnienia i inne.

STRONA WWW.POLACYNAHAITI.COM (LISTOPAD 2018)
Interaktywne kompendium wiedzy na temat historii polskich legionistów
oraz ich potomków. Strona będzie dostępna w języku polskim oraz
kreolskim.
Na stronie będą dostępne materiały nagrane podczas podróży na Haiti
oraz materiały tekstowo-ikonograficzne uzyskane podczas kwerendy.

KANAŁ NA YOUTUBE
Po powrocie z zebranego materiału powstanie seria filmów i reportaży
z podróży. Seria będzie dostępna na kanale YouTube Fundacji
Ambasada Kultury.

Po kliknięciu w interaktywne czerwone przyciski, otworzą się materiały online.
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