
Muzeum Historyczne w Chappell Hill mieści 

się w ostatnim budynku szkoły publicznej 

Niezależnego Szkolnego Oddziału Chappell 

Hill. Gmach z czerwonej cegły znajduje się 

na terenie ówczesnej Wyższej Szkoły 

Żeńskiej w Chappell Hill. Trzy kolejne 

budynki służyły jako sale lekcyjne dla 

Wyższej Szkoły Żeńskiej w latach 1860-

1912. Obecny budynek został wzniesiony 

w 1927 roku i służył jako jedna z wiejskich 

szkół w okolicy do 1965 roku. 

Towarzystwo Historyczne w Chappell Hill 

przejęło obiekt szkolny w 1976 roku. 

Eksponaty fotografii, dokumentów i 

przedmioów powszechnego użytku dają 

wgląd w historię miasta od jego początków 

w 1847 roku aż do dnia dzisiejszego. 

Odwiedzający mają okazję zapoznać się z 

Uniwersytetem Soule dla mężczyzn, 

Wyższą Szkołą Żeńską w Chappell Hill, 

terminem „King Cotton”, rzeką Brazos, 

społecznością polskich osadników oraz 

wojną secesyjną. 

 

Sale wystawowe są ponumerowanie 

zgodnie z sugerowanym kierunkiem 

zwiedzania, jakkolwiek są one 

zaaranżowane tematycznie, więc można je 

zwiedzać również w dowolnej kolejności. 

Obsługa muzeum chętnie odpowie na 

Państwa pytania. 

Chappell Hill Historical Society 

9220 Poplar Street 

Chappell Hill, TX 77426 
 

Godziny otwarcia: 

środa – sobota: 10:00-16:00 

(nieczynne w porze lunchu: 

12:30-13:30) 

niedziela: 13:00-16:00 

Witamy w Muzeum 

Historycznym w 

Chappell Hill  

Polub nas na Facebooku, aby być 

na bieżąco z najnowszymi 

wiadomościami i wydarzeniami!  

https://www.facebook.com/

ChappellHillMuseum 

 

Twitter @C_H_Museum 

 

Chętnie odpowiemy na pytania 

zadawane pocztą, telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną.  

 
Chappell Hill Historical Society 

9220 Poplar Street 
Chappell Hill, TX 77426 

979-836-6033 
 

www.chappellhillmuseum.org 

 
chmuseum@chappellhillmuseum.org 

 

Wynajmujemy również audytorium na 

specjalne imprezy okolicznościowe! 

Więcej informacji o Chappell Hill można 

także uzyskać dzięki aplikacji Field Trip, 

która jest bezpłatna zarówno na 

Androidzie, jak i na iPhonie. 

 

Translated by Piotr Przybylski 2018 



9. Polskie Dziedzictwo  
Stowarzyszenie Emigracyjne Hrabstwa 
Waszyngton zostało założone w tzw. 

Erze Rekonstrukcji po Wojnie Secesyjnej. 

Emisariusz stowarzyszenia udał się do 
Niemiec i Polski, aby zachęcić rodziny 

rolnicze do przyjazdu i osadzenia się w 
Chappell Hill. Pierwszymi polskimi 

imigrantami w okolicy byli Wilhelm i 

Katarzyna (William i Katherine) 
Świątkowscy. Przybyli oni w maju 1867 

roku.  
10.RekonstrukcjaSali Lekcyjnej  

Klasa ta została zrekonstruowana na 

podstawie zdjęć sali lekcyjnej, które 
zostały wykonane w szkole w 1950 

roku .  
11.Galeria Audytorium  

Oryginalna kurtyna sceny szkolnej, 
pokryta reklamami wczesnych lokalnych i 

powiatowych firm, znajduje się na scenie 
jako stała ekspozycja. W audytorium 

także organizuje się również czasowe 

ekspozycje oraz imprezy 
okolicznościowe. Salę tę można wynająć 

na prywatne uroczystości i przyjęcia. 
 

12.Sklep z Pamiątkami Muzealnymi  

6. Gospodarka Rolna na Plantacjach  
Chappell Hill zawsze była społecznością 

rolniczą. Wczesne plantacje były 

samowystarczalne dzięki własnym 

zmechanizowanym uprawom bawełny, trzciny 

cukrowej i sorgo. Wystawa posiada wczesne 

narzędzia i przedmioty gospodarstwa 

domowego, w tym krosna z plantacji 

Browningów .   

 

7. Miasto Dwóch Szkół Wyższych  
Jako centrum edukacyjne, historia Chappell Hill 

obejmuje Instytut Chappell Hill, Wyższą Szkołę 

Żeńską, Uniwersytet Soule dla mężczyzn oraz 

system szkół publicznych. Posiadamy w kolekcji 

kamienie węgielne niektórych uczelni, jak 

również różne przedmioty szkolne.  

 

8. Organizacje Społeczne i Kulturalne  
Organizacje i kościoły, które przyczyniły się do 

rozwoju Chappell Hill to m.in. loża masońska 

oraz inne bractwa i organizacje obywatelskie, 

pięć różnych wyznań kościelnych, lokalne 

czasopisma, cechy kupieckie, a także 

stowarzyszenia cmentarne i Towarzystwo 

Historyczne w Chappell Hill. W sali znajdują się 

również narzędzia, które wykonał niemiecki 

imigrant H. C. Brandt i następnie wykorzystał 

do budowy obecnego Zjednoczonego Kościoła 

Metodystów.  

1. Założenie Chappell Hill  
Mary Hargrove Haller założyła Chappell Hill w 

1847 roku i nazwała ją na cześć swojego 

dziadka, Roberta Woodinga Chappella.  

 

2. Galeria Sztuki w Korytarzu  
Tutaj przedstawiamy sztukę różnych lokalnych 

artystów, w tym Wielebnego Johnny'ego 

Swearingena. Są to tymczasowe ekspozycje.  

 

3. Poczta, Ochotnicza Straż Pożarna Oraz 

Założenie CHHS  

 

4. Czytelnia Archiwalna  
W naszej czytelni archiwalnej znajdują się 

panele interpretacyjne, które przedstawiają 

lokalne ośrodki handlowe i rozrywkowe w 

Chappell Hill oraz dzieje naszej historycznej 

społeczności. Czytelnia zapewnia także miejsce 

dla naukowców do ich badań. Nasze archiwa, w 

szczególności kolekcja Winfieldów, stanowią 

serce kolekcji naszego muzeum .  

 

5. Wojna Secesyjna  
Zapraszamy do oglądnięcia flag Konfederacji i 

dokumentów przedstawiających skutki secesji 

od Unii. Poznacie Państwo mężczyzn z Chappell 

Hill, którzy służyli w kilkunastu różnych pułkach 

w armii konfederackiej. Dowiecie się także o 

skutkach programu Rekonstrukcji na lokalnej 

społeczności po upadku Konfederacji. 


