Szanowni Państwo,
Ambasada RP w Londynie zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w realizacji projektu pod
nazwą „Polish Heritage Days” [Dni Dziedzictwa Polskiego]. Projekt ma w założeniu skoordynowanie
wydarzeń organizowanych przez polskie, i nie tylko, organizacje, szkoły sobotnie i parafie na terenie
całej Wielkiej Brytanii w ramach obchodów Święta 3 Maja. Wiele z Państwa organizacji/szkół/parafii
planuje wydarzenia o takowym profilu w różnych terminach wiosenno-letnich. Nasza zachęta mogłaby
być również impulsem do tego, by zmobilizować lokalną społeczność do udziału w takim
przedsięwzięciu. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem kontynuować realizację udanego projektu „Polish
Heritage Days”, polegającego na połączeniu sił w organizacji, by świętować polskość wszędzie, gdzie
jesteśmy, w tym samym czasie, na terenie całego Zjednoczonego Królestwa!

Macie pomysł lub planujecie imprezę o charakterze integracyjnym w
Waszej miejscowości?

Możecie przeprowadzić ją 4 lub 5 maja, by połączyć swoją inicjatywę
z innymi wydarzeniami odbywającymi się na terenie Wielkiej Brytanii
oraz wspólnie uczcić polską niepodległość oraz Narodowe Święta
Polonii i Polaków za Granicą, Flagi RP i Konstytucji 3 Maja?

Dajcie nam znać! Otrzymacie projekty logotypów, plakatów i innych
materiałów promocyjnych, a także wesprzemy Was
w kontaktach z władzami lokalnymi i mediami oraz będziemy
informować o Waszej inicjatywie. Świętujmy razem
i pokażmy, że jesteśmy otwarci, pozytywni i zjednoczeni!

Projekt „Polish Heritage Days” od dwóch lat jest regularnie realizowany w pierwszy weekend po dniu
3 maja, tak by na trwale zagościć w kalendarzu lokalnych wydarzeń jako Polski Dzień w Wielkiej
Brytanii. Celem projektu jest świętowanie przez zamieszkałych tu Polaków dziedzictwa przeszłych
pokoleń, naszego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii, a także
podkreślenie ważnego miejsca i roli, jakie pełnimy w UK jako niemal jednomilionowa społeczność. To
także okazja do świętowania w szerszej społeczności Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi
RP przypadających na dzień 2 maja oraz Święta Konstytucji 3 Maja. W założeniu, wydarzenia
organizowane w ramach „Polish Heritage Days” miałyby odbywać się zaczynając od dni 4-5 maja przez
cały miesiąc na terenie całego kraju. W tym roku Ambasada zachęca polskie, brytyjskie oraz
zagraniczne organizacje, szkoły sobotnie i parafie działające na terenie Wielkiej Brytanii do aktywnego
podejmowania tematu 250-lecia oficjalnego ustanowienia polsko-brytyjskich stosunków
dyplomatycznych i 100-lecia odnowy polsko-brytyjskich stosunków dwustronnych.
Pokażmy, że potrafimy się jednoczyć we wspólnym celu, a także zaprezentujmy, jak aktywną postawą
i wartościowym wkładem w budowę społeczności lokalnej możemy się pochwalić wobec naszych
sąsiadów.
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Główne cele tego projektu to:

integracja polskiej społeczności w wymiarze lokalnym oraz ogólnokrajowym

pokazanie wkładu oraz potencjału, jakie prezentują Polacy w Zjednoczonym
Królestwie
podzielenie się polską kulturą, kuchnią, gościnnością z naszymi sąsiadami
wszędzie tam, gdzie jesteśmy
pokazanie, że Polacy są otwarci i tolerancyjni oraz pozytywnie wpływanją na
rozwój miejsc, gdzie żyją i pracują

Po zgłoszeniu Państwa propozycji realizacji wydarzenia za pomocą załączonego formularza, uzyskają
Państwo od nas pakiet informacyjno-promocyjny:
- logotyp Polish Heritage Days oraz plakaty promujące akcję w wersji do wydruku lub zamieszczenia
w Waszych materiałach promocyjnych/na stronach internetowych w wersji elektronicznej oraz inne
materiały promocyjne
- press release, czyli projekt komunikatu o wydarzeniu dla mediów
- projekt pisma organizacji do władz lokalnych (oprócz tego Ambasada wyśle osobne pismo do władz
lokalnych z prośbą o zaangażowanie w realizację zgłoszonej inicjatywy).
Zapraszamy do przyłączenia się do tego projektu. Zachęcamy również do prowadzenia współpracy
między organizacjami, parafiami i szkołami w tej samej miejscowości. Im więcej lokalnych podmiotów
i działaczy połączy swoje siły, tym większa szansa na sukces całego projektu! Prosimy o dzielenie się
tym pomysłem ze wszystkimi, którzy mogą być zainteresowani jego wsparciem. W ramach projektu
będzie możliwość ubiegania się o zwrot części poniesionych kosztów do kilkuset funtów.
Zachęcamy również Państwa do nawiązania kontaktów z władzami lokalnymi w celu włączenia ich w
działania. Gestem dobrej woli z ich strony, na który liczymy, mogłoby być wywieszenie polskiej flagi na
miejscowym ratuszu. Po rozmowach prowadzonych z kilkoma burmistrzami otrzymaliśmy bardzo
pozytywne odpowiedzi. Wesprzemy Państwa w tym procesie poprzez wystosowanie pisma
Ambasadora do władz lokalnych.
Prosimy również wszystkich aktywnych przedstawicieli naszych społeczności lokalnych o nawiązanie
kontaktów z lokalnymi mediami, aby – jeśli to możliwe – na antenie radia lub w prasie opowiedzieć
o swoim pozytywnym wkładzie Polaków – ekonomicznym lub społecznym – w życie lokalnej wspólnoty.
Czekamy na Państwa deklaracje współpracy poprzez przesłanie odpowiedzi i wypełnionego
załączonego formularza do dnia 15 marca 2019 r. włącznie. Prosimy o kierowanie Państwa
korespondencji na adres e-mail: polishday.london@msz.gov.pl, polishday.edynburgh@msz.gov.pl,
polishday.manchester@msz.gov.pl lub belfast.kg.sekretariat@msz.gov.pl (Belfast) oraz zatytułowanie
odpowiedzi z formularzem w następujący sposób: „Polish Heritage Days 2019 w … (np. Coventry,
Londynie-Putney, itp.) – form”.
Z poważaniem,
Ambasada RP w Londynie
E-mail: polishday.london@msz.gov.pl
Strona internetowa: londyn.msz.gov.pl
Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych i może zawierać informacje służbowe prawnie
chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie
niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.
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