FUNDACJA AMBASADA KULTURY

POLISH LEGIONS

HISZPANIA 1807-1814

Interdyscyplinarny projekt
Projekt realizowany w ramach
100-lecia niepodległości Polski.

Edukacyjny
Podróżniczy
Badawczy

Szanowni Państwo,
Fundacja Ambasada Kultury przedstawia wyjątkowy projekt wakacyjny, historyczny, podróżniczy i naukowy,
którego celem jest odkrywanie tajemnic polskiej historii. To szansa na promocję miasta w nowoczesnym portalu
edukacyjnym, odkrywanie tajemnic przeszłości oraz popularyzację wśród młodzieży wiedzy o polskiej historii.
W 2018 roku opracowaliśmy trasę legionów po Haiti, ich pamiętniki i opracowania. Następnie w listopadzie
wyruszyliśmy w 15 dniową podróż szlakiem legionistów oraz ich potomków. Podczas podróży nagraliśmy
dokument o kulturze Haiti oraz o siedmiu przodkach polskich legionistów, którzy mieszkają tam do dziś
i nazywają się La Polagne. Film jest obecnie w fazie postprodukcyjnej.
Efektem projektu jest strona internetowa www.polacynahaiti.com, której premiera odbyła się w grudniu 2018
roku. Strona została przedstawiona w polskich szkołach jako nowoczesne narzędzie do historii. Jest również
idealnym przewodnikiem dla turystów, którzy odwiedzą Haiti szlakiem Polskiej historii.
Partnerami tego przedsięwzięcia były: MKiDN, PLL LOT, Fundacja Polska-Haiti, Uniwersytet Warszawski,
FujiFilm, CeTA, Fundacja Lex Nostra, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Enterteam, Muzeum Niepodległości,
Niepodległa 18.
W 2019 roku otrzymaliśmy dotacje z MKiDN na kontynuację projektu. W ramach dotacji strona polacynahiati.com
zmieni domenę na polishlegions.com oraz zostanie rozszerzona o szlak legionów z czasów wojny w Hiszpanii
(1807-1812) w której brały udział trzy polskie pułki piechoty oraz inne jednostki armii Księstwa Warszawskiego.
Nowa strona zostanie podzielona na poszczególne kraje: Haiti, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria,
Niemcy oraz Polska (Księstwo Warszawskie). Szczegóły w załączonej Prezentacji projektu.
W tym roku oprócz Hiszpanii, chcemy również przygotować materiał o Polsce. W związku z tym stworzyliśmy
projekt Miasta Partnerskie Księstwa warszawskiego. Kontaktujemy się tylko z miejscowościami, które w tamtych
czasach leżały w granicach Księstwa Warszawskiego i które były na szlaku armii Napoleona.
Fundacja Ambasada Kultury, dedykowana sztuce interaktywnej, audiowizualnej i teatralnej. Założona przez
aktora i producenta Łukasza Gosławskiego oraz reżysera i producenta Adama Radolińskiego w 2017 roku. Jako
artyści posiadamy kilkuletnie doświadczenie na rynku kreatywnym w Polsce oraz Emiratach Arabskich.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Gosławski
Prezes Fundacji Ambasada Kultury

Promocja w Internecie:
1. Wskazania Miasta jako współorganizatora/partnera wydarzenia –
umieszczenie logo miasta we wszystkich internetowych materiałach
promocyjnych.
2. Uruchomienie strony internetowej, zawierającej interaktywną mapkę
Księstwa Warszawskiego oraz osobny profili miasta w zakładce „Polska”
3. Uruchomienie fanpage’a Polish Legions.
4. Realizacja materiału filmowego z wyprawy po Hiszpanii i Polsce oraz
relacje na żywo z wypraw w formie videobloga na You Tube, Facebooku
i w Instagramie.
5. Reklamy płatne na Social Mediach.
6. Logo Miasta będzie widoczne na stronie www.polishlegions.com w stopce
strony oraz w specjalnej zakładce Miasta Partnerskie Księstwa
Warszawskiego.
7. Logo miasta znajdzie się we wszystkich materiałach promocyjnych oraz
elektronicznych materiałach dydaktycznych dla młodzieży szkolnej.
8. Promocja projektu wśród wybranych Ambasadorów Fundacji Ambasada
Kultury tj. Aktorów, Reżyserów, Dramaturgów i innych ludzi ze świata
kultury i sztuki. Obecnie współpracujemy z ok 200 osobami.

Działania informacyjne, edukacyjne i naukowe
1. Przeprowadzenie badań archiwalnych, pogłębienie wiedzy o mało znanym
aspekcie polskiej historii.
2. Opracowanie nowoczesnych materiałów multimedialnych do edukacji
historii i ich dystrybucja wśród szkół. Fundacja wyślę mailing do polskich
szkół z prezentacją strony.
3. Digitalizacja fragmentów pamiętników polskich legionistów i ich ekspozycja
w Internecie. Powstanie unikatowy zbiór otwartych danych na temat
historii, która wiele lat była zapomniana, a dziś zasługuje by wydobyć
ją z archiwów.
4. Prowadzenie stałych badań w archiwach i bibliotekach w celu poszerzania
treści merytorycznych na stronie strony.: Miejsca, Szlaki bojowe,
Legioniści i Publikacje.
5. Opracowanie nowych tras i punktów na mapie, połączonych historycznie z
tematyką projektu.

KORZYŚCI WIZERUNKOWE
I P R O M O C YJ N E D L A M I A S TA

STRONA INTERNETOWA
WWW.POLISHLEGIONS.COM
1. Interaktywne kompendium wiedzy na temat
historii polskich legionistów oraz ich potomków.
2. Narzędzie dydaktyczne do nauki historii.
3. Interaktywny przewodnik po Europie

KLIKNIJ
I ZOBACZ
STRONĘ

i Karaibach śladem polskich legionistów.
4. Publikacja zebranych materiałów tekstowych
oraz audiowizualnych w postaci, filmów, zdjęć,
artykułów.
5. Interaktywna bazy nazwisk legionistów.
Baza umożliwi współczesne poszukiwanie
genealogii.
6. W 2018 roku Fundacja zrealizowała projekt
www.polacynahaiti.com, który stał się
początkiem naszej historii.

Księstwo Warszawskie było jedynym
administracyjnym miejscem na mapie
Europy, które udało się wywalczyć Polsce
w czasach Napoleońskich.

M I A S TA PA R T N E R S K I E
KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

W największym stopniu przyczyniły się do
tego Polskie Legiony, walczące w
szeregach armii Francuskiej na frontach
Europy, Karaibów i Afryki.
Lata 1807-1812 to nie tylko okres
hiszpański, ale również lata istnienia
Księstwa Warszawskiego, którego sylwetka
zostanie zaprezentowana na stronie.
Na stronie polishlegions.com, obok Haiti i
Hiszpanii, powstanie nowa zakładka
„Polska”, gdzie przygotujemy profile
polskich miast, i które spełniają poniżesz
warunki:
- Miasto leżało w granicach Księstwa
Warszawskiego.
- W mieście stacjonowały wojska polskie
lub francuskie.
- W mieście odbyła się bitwa, potyczka lub
przemarsz wojsk.

Robocza mapa
odkrytych miejscowości
na szlaku
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1. Dokumentacja dziejów polskich Legionistów,

P O D R Ó Ż D O K U M E N TA L N A
DO HISZPANII 2019

walczących w Hiszpanii w latach 1808-1812.
2. Dokumentacja audiowizualna i zdjęciowa miejsc
historycznie związanych z polskim szlakiem
bojowym, 40 najważniejszych lokacji.
3. Miejscowości opisane w pamiętnikach oraz stare
forty i zamki na trasie podróży.
4. Dokumentacja wizualna za pomocą drona DJI
Mavic Pro, GOPRO oraz kamery i aparatu
fotograficznego.
5. Relacja online z podróży na kanałach social media
Youtube, Facebook, Instagram, w prasie.

6. Podróż odbędzie się w sierpniu 2019 r.

INTERAKTYWNA MAPA PODRÓŻY
OSTATECZNA TRASA JEST
AKTUALNIE OPRACOWYWANA
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Dron - DJI Mavic Pro z kamerą 4K

Kamera 360 - GOPRO Fusion 360

Filmy z drona z podróży
na Haiti 2018
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Przykład filmów Dron 360
z Hiszpanii 2019
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Przykład filmów 360 z przejazdu
z Hiszpanii 2019
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KWERENDA

1. Archiwizacja i digitalizacja publikacji
dotyczących Legionów polskich (prasa,
pamiętniki, wspomnienia, beletrystyka,
prace naukowe). Analiza dokumentów
od 1812 do dziś. Badania prowadzone
w Polsce i w Hiszpanii.
2. Dokumentacja reportażowa
z 40 miejscowości w Hiszpanii.
3. Archiwizacja polskich śladów
materialnych w Hiszpanii.

TRASA
Madryt
Somossiera
Saragossa
Tortosa
Walencja
Murcja
Kartagena
Grenada
Malaga
Fuengirola
Gibraltar
Kadyks
Sewilla
Merida
Albuera
Lisbona
Salamanka
Valladolid
Burgos
Vitoria
Bajonna
I inne

GRUPA DOCELOWA

1.

Dzieci i młodzież szkolna.

2.

Osoby korzystające z mediów społecznościowych (Facebook, Instagram).

3.

Dorośli (osoby w wieku produkcyjnym/aktywne zawodowo).

4.

Osoby interesujące się historią Polski oraz Świata.

5.

Studenci oraz naukowcy o profilu historycznym, geograficznym oraz
kulturowym.

6.

Miłośnicy turystyki.

7.

Polonia amerykańska Partnerstwo z www.polskieradio.com.

8.

Seniorzy (osoby w wieku emerytalnym/poprodukcjnym/60+).

PROMOCJA

1.

Strona zostanie udostępniona wśród

AMBASADORZY FUNDACJI AMBASADA KULTURY

polskich szkół średnich, jako materiały
dydaktyczne do nauki historii.
2.

Promocja strony www.polishlegions.com
wśród wybranych Ambasadorów
Fundacji Ambasada Kultury tj. Aktorów,
Reżyserów, Dramaturgów i innych ludzi
ze świata kultury i sztuki. Obecnie
współpracujemy z 200 osobami.

3.

Reklamy płatne na Social Mediach.

4.

Transmisje online z podróży
w Instagram i Facebook.

5.

Promocja strony wśród wszystkich
partnerów projektu.
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Dofinansowano z Środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
W programie Miejsca Pamięci
Narodowej Zagranicą 2018

WYNIKI PROGRAMU
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MIEJSCA

1. Multimedialne profili miejsc.
2. Profil każdego zawiera historie
związane z legionami.

ZAKŁADKA MIEJSCA
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3. Zdjęcia i filmy z perspektywy
drona lub przestrzeni ulicy
dopełniają wizualnie historie
tekstowe.

SZLAKI BOJOWE
1. Stworzone na podstawie pamiętników,
wspomnień i opracowań historycznych.
2. Interaktywny model prezentacji opisu bitwy,
wyprawy, podróży ściśle połączony z datą
i miejscem na mapie.
3. Każdy szlak zawiera mapę google maps, pasek
czasu oraz opis.
4. Przesuwając suwak na pasku czasu, zgodnie
z chronologią zdarzeń, poznajemy kolejny
element historii zarówno w tekście jak i na mapie.

ZAKŁADKA SZLAKI BOJOWE
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LEGIONIŚCI
1. Baza odnalezionych nazwisk
legionistów.
2. Dostępne są krótkie biografie.
3. Wyszukiwarka tekstowa
lub alfabetyczna.

ZAKŁADKA LEGIONIŚCI

KLIKNIJ
I ZOBACZ
STRONĘ

PUBLIKACJE
1. Interaktywna bibliografia projektu.
2. Po kliknięciu w dowolny kafelek
otworzą się teksty źródłowe i
materiały online.
3. Możliwość czytania archiwalnych
pamiętników i wspomnień online.
4. Kwerenda tekstowa została
przeprowadzona w Polsce,
Francji, Hiszpanii oraz na Haiti.

ZAKŁADKA PUBLIKACJE
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POLISH LEGIONS

HAITI 1802-1804
Projekt Polacy na Haiti został zrealizowany
w 2018 roku, w ramach dotacji MKiDN.

Wspólnie z Fundacją Polska-Haiti

STRONA INTERNETOWA
WWW.POLACYNAHAITI.COM
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zorganizowaliśmy podróż na Haiti śladem
polskich legionów oraz ich potomków.

Efektem projektu jest strona internetowa
www.polacynahaiti.com

PRZEWODNIK PO STRONIE
WWW.POLACYNAHAITI.COM
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FUNDACJA AMBASADA KULTURY

Została założona w Łodzi przez aktora.
i producenta Łukasz Gosławskiego oraz
reżysera i producenta Adama Radolińskiego.
Wpis do rejestru Fundacja Otrzymała 10 lutego
2017 roku.
W 2018 roku został zrealizowany projekt
www.polacynahaiti.com. Polacy na Haiti to
interaktywny projekt podróżniczy, turystyczny
i edukacyjny, inspirowany historią polskich
legionów wysłanych na Haiti w latach
1802-1804 oraz ich współczesnych potomków.
Projekt zrealizowany w ramach dotacji MKiDN
Fundacja była odpowiedzialna za obchody
100-lecia pierwszego prezydenta Łodzi
Aleksego Rżewskiego. W ramach zadania
30 marca 2019 zostały przygotowane sceny
z aktorami i kaskaderami w historycznym
gabinecie prezydenta oraz na ul. Piotrkowskiej.

KONTAKT
fundacjaambasadakultury@gmail.com
+48 694 078 964

Fundacja prowadzi projekt Ambasadorzy
Fundacji Ambasada Kultury, gdzie zrzesza
ok 200 aktorów. Celem zadania jest edukacja
w zakresie konkursów i stypendiów na projekty
artystyczne oraz samorealizacja na rynku
pracy.
O FUNDACJI

