HOLANDIA, Eindhoven - 17 stycznia 2013
Link to Poland - nowy portal internetowy o Polsce i Polakach na świecie.
www.linktopoland.com
Dzisiaj oficjalnie zostaje uruchomiony portal Link to Poland, skierowany do Polaków i Polonii oraz
obcokrajowców zainteresowanych Polską. Wersja testowa serwisu powstała dokładnie dwa miesiące
temu. Pomysłodawca Link to Poland i jednocześnie koordynator sekcji Biznes, Mariusz
Soltanifar opowiada o idei powstania portalu: “Zakres i skala migracji ostatnich lat powoduje, że
Polonia zarówno nowa, jak i dotychczas istniejąca na świecie, wymaga interaktywnego portalu do
wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć w wielu dziedzinach oraz do wzajemnej integracji. Na
całym świecie istnieją różnorodne organizacje zrzeszające Polaków (związki, fundacje i stowarzyszenia
- oświatowe, naukowe, kulturalne i wiele innych) i jedyną możliwością, by znaleźć informacje o ich
działalności jest czasochłonne przeglądanie elementów wyszukiwarki. Link to Poland spróbuje
zgromadzić te informacje w jednym miejscu i stworzyć kompendium wiedzy o Polsce i Polakach.”
Patronat medialny nad portalem sprawuje Telewizja Polonia. Łukasz Kardas dyrektor TV Polonia
zapewnia: “Jestem przekonany, że tak, jak zakładają twórcy Link to Poland, portal stanie się wizytówką
Polski w świecie.” Anna Popek, znana prezenterka telewizyjna dodaje: "Jestem entuzjastką portalu.
Link to Poland pięknie opisuje najlepsze strony naszej ojczyzny! Lubię historie z życia i sposób w jaki
są one zaprezentowane”.
Na portalu można znaleźć różnorodne tematy dotyczące Polonii i Polaków. Serwis podzielony jest na
kilka działów tematycznych takich jak: Biznes, Nauka, Kultura, Dzieci, Młodzież, Studenci, Migracja,
Turystyka, Projekty oraz Styl życia. Jest też kalendarz polskich wydarzeń kulturalnych z całego świata,
a wkrótce uruchomiona zostanie branżowa baza firm polonijnych. “Dzięki wzajemnej wymianie
doświadczeń, kreatywności i przedsiębiorczości zaprezentujemy światu współczesny obraz Polski.
Tworząc taką bazę chcemy również zainteresować i zachęcić obcokrajowców, by zdecydowali się na
współpracę biznesową z firmami polonijnymi i by rozwijali i tworzyli swoje projekty w Polsce” - mówi
Mariusz Soltanifar. “W czerwcu odbędzie się pierwsza konferencja online z udziałem firm polonijnych,
organizowana we współpracy z firmami działającymi na terenie Beneluxu. Będzie ona również okazją
do nawiązania wielu kontaktów handlowych i biznesowych” - dodaje Jarosław Solowski - Prezes
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polsko - Niderlandzkich.
Mieczysław Sokołowski, Naczelnik Wydziału ds. Polonii i Polaków za Granicą w Departamencie
Współpracy z Polonią MSZ, podkreśla w odpowiedzi na pytanie dotyczące emigracji, że “Polacy są
bardzo rozsiani po świecie, a dane posiadane przez MSZ pochodzą zarówno z rezultatów spisów
powszechnych (niekiedy sprzed 10 lat), jak i z szacunków”.
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Diaspora polska w świecie – statystyki MSZ (Sierpień 2012 r). Dziesięć krajów, w
których mieszka najwięcej Polaków.

Dane MSZ (sierpień 2012 r). przesłane do Link to Poland
W Stanach Zjednoczonych według statystyk MSZ mieszka obecnie 9.7 mln Polaków, w Niemczech
2mln, w Brazylii ponad 1.5 mln. Ogromną grupę stanowimy również w Australii, Francji, Kanadzie,
Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i Białorusi. Warto podkreślić, że w związku z przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej w ostatnich latach wyjechały z kraju tysiące Polaków, m. in. do Wielkiej Brytanii,
Holandii czy Irlandii - gdzie stanowimy największą mniejszość narodową.
Wśród mieszkających w różnych miejscach na świecie Polaków sporą grupę stanowi młodzież, dlatego
też i ona ma specjalne miejsce na portalu. “Wierzę w to, że moje pokolenie ma możliwość wpływu na
zmianę ogólnie negatywnego wizerunku Polaków w świecie. Link to Poland ma dowieść światu, że
Polacy w Polsce jak i poza granicami kraju są mądrymi, nowoczesnymi, dobrze wykształconymi i
ambitnymi obywatelami świata, a Polska krajem, który warto zwiedzić, w którym warto inwestować.
Cały portal jest stworzony dla Polonii poprzez właśnie jej członków. Obecnie pracujemy nad projektem,
który ma na celu mobilizację młodej Polonii do współpracy rozwojowej oraz zainteresowania się
obroną praw człowieka.”- mówi Natalia Rajewska, współzałożycielka Link to Poland, zwyciężczyni
nagrody Polonus 2011 - Młody Polak Sukcesu, w Holandii. „Będziemy wspólnie informować o życiu i
aktywności środowisk polskich na świecie, szczególnie ich najmłodszych przedstawicieli” dodaje Grzegorz Rogowski, redaktor zarządzający portalem IUVE Polonia, będący partnerem Link
to Poland.
Portal otwiera się także na obcokrajowców, dlatego posiada interfejs angielski. „Dzięki Link to Poland
mogłem poznać ten piękny kraj” - podkreśla Francesco Carovillano, który spędził w październiku
ubiegłego roku trzy tygodnie w Polsce przygotowując dla nas zdjęcia.
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Patronat Honorowy nad portalem objął Lech Wałęsa, były Prezydent Polski oraz laureat Nagrody
Nobla, a Barbara Borys-Damięcka, założycielka TV Polonia, wspiera Portal merytorycznie.
“Trzymam kciuki za start nowego portalu, jego akceptację przez Polaków zamieszkałych na całej kuli
ziemskiej, a także czynne włączenie się w tworzenie, rozwój i wymianę poglądów, wiedzy, umiejętności
i wszelkich doświadczeń. Niech ten nowy Portal przybliży nas wszystkich do siebie! Polubmy się,
poznajmy się i współpracujmy” – zachęca Barbara Borys-Damięcka.

Szczegółowych informacji o portalu udziela:
Pomysłodawca - Mariusz Soltanifar
email: mariusz.soltanifar@linktopoland.com
skype: mariusz.soltanifar
www.linktopoland.com
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