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Polish Intercultural Youth Encounters (PIYE):  

Program Polish Intercultural Youth Encounters (PIYE) jest najstarszym programem Muzeum 

Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Cieszy się dużą 

popularnością wśród młodzieży akademickiej z Polski i Izraela – krajów dotychczas nim 

objętych. Główne cele programu to pokazanie młodym ludziom poprzez wspólne działania, 

jak bogate jest dziedzictwo kulturowe społeczności żydowskiej w Polsce i jak złożona jest 

historia stosunków polsko-żydowskich.  

 

Program składa się z dwóch części – wizyt studyjnych młodych Izraelczyków i Polaków 

w Polsce oraz programu stypendialnego dla polskich studentów w Izraelu. W Polsce 

uczestnicy poznają się i budują osobiste relacje podczas trwających dwa tygodnie zajęć 

stażowych, w czasie których realizują wspólnie projekty poświęcone zagadnieniom istotnym 

z punktu widzenia stosunków polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Daje im to wyjątkową 

okazję do pogłębienia wiedzy na temat historii i kultury obu narodów, a także 

skonfrontowania wzajemnych stereotypów. Po wspólnych zajęciach Polacy wyjeżdżają na 3-

miesięczne stypendia na Uniwersytet w Tel Awiwie. W czasie pobytu pomagają im poznani 

w Warszawie koledzy i koleżanki z Izraela.  

 

Program PIYE 

Etap I: staże i realizacja krótkich form multimedialnych w Muzeum Historii Żydów Polskich 

Dwutygodniowy staż w Muzeum Historii Żydów Polskich dla grupy 16 studentów (8 z Izraela                 

i 8 z Polski). W ramach stażu studenci włączą się w działania programowe muzeum (np. 

Działu Edukacji, Projektów Kulturalnych, Komunikacji i Ewaluacji, Zbiorów Niematerialnych 

czy Działu Wystaw), pracując nad projektami, których efekty zaprezentują na koniec swojego 

pobytu w Polsce. O zakresach tematycznych uczestnicy zostaną powiadomieni już na etapie 

rekrutacji.  

Poza stażami odbywającymi się w poszczególnych działach Muzeum, uczestnicy PIYE wezmą 

udział w innych proponowanych działaniach. Jednym z nich będą multimedialne warsztaty, 

podczas których studenci będą dokumentować przebieg przygotowań do otwarcia wystawy 

głównej. Efektem końcowym będą krótkie formy audiowizualne – filmy found footage, 

fotokasty, remiksy, które będą prezentowane na stronie internetowej muzeum. 
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Etap II: stypendium w Izraelu 

Trzymiesięczne stypendium w Izraelu na Uniwersytecie w Tel Awiwie dla 8 polskich 
studentów. Podczas trwania stypendium polscy studenci będą brali udział w zajęciach na 
Uniwersytecie oraz w kursie języka hebrajskiego. Tak jak w latach ubiegłych, poza 
uczestnictwem w zajęciach, polska grupa wraz z izraelskimi kolegami i koleżankami weźmie 
udział w programie kulturalnym, którego jednym z punktów będzie opracowanie 
i przygotowanie sceniczne wybranej sztuki w języku jidysz. Poza tym grupa będzie miała 
okazję poznać kraj i życie jego mieszańców – dzięki spotkaniom w domach izraelskich 
uczestników, w Ambasadzie Polskiej, wycieczkom po Izraelu, udziale w wydarzeniach na 
uczelni i innych ośrodkach w Tel Awiwie. 

 

Uczestnicy – zasady rekrutacji  

Do udziału w programie zapraszamy studentów z całej Polski, którzy mają polskie 
obywatelstwo, ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów licencjackich i nie są na 
ostatnim roku studiów magisterskich. 

Decyzje o przyjęciu kandydatów do programu podjęte będą w oparciu o poziom języka 
angielskiego kandydata, jego gotowość do podjęcia działań na rzecz dialogu polsko-
żydowskiego, motywację i pomysły kandydata dotyczące tematów, wokół których chcieliby 
poprowadzić dyskusję między studentami z Polski i Izraela. Działalność społeczna, osiągnięcia 
naukowe będą dodatkowym atutem. Szczególnie mile widziane – doświadczenie w realizacji 
projektów zespołowych. 

Pierwszy etap rekrutacji będzie polegał na wybraniu kandydatów na podstawie nadesłanych 
aplikacji, referencji oraz udokumentowanej średniej. Drugim etapem rekrutacji będą 
rozmowy w języku polskim i angielskim z wybranymi kandydatami prowadzone przez 
członków Komisji Rekrutacyjnej, składającej się z naukowców, pracowników Muzeum 
i sponsorów programu. 

Zachęcamy do przesyłania formularzy aplikacyjnych. Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2014 
roku. 

Program jest finansowany przez Ygala Ozechova, Tomka Ulatowskiego i Uniwersytet w Tel 
Awiwie. 

 

Realizacja projektu:  

Dział Edukacji  

Muzeum Historii Żydów Polskich 

Koordynatorka: Anna Majewska 


