
X ŚWIATOWY ZLOT 

MŁODZIEŻY POLONIJNEJ   

ORLE GNIAZDO           
        

WĄGROWIEC, 26 lipca- 4 sierpnia 2015 r. 
 

ŁODZI RODACY! 
  Serdecznie zapraszamy Was, 

MŁODZIEŻ POLONIJNĄ, na jubileuszowy,  

X Światowy Zlot  Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”.   

Tegoroczny zlot odbędzie się pod hasłem:   

„Łączy nas Polska i młodość”.  

M 



 

W PROGRAMIE ZLOTU  

„Orle Gniazdo 2015”. 
1. Warsztaty tematyczne 

2. Prezentacje grup warsztatowych i krajów 

zamieszkania   3. Polonijne dyskusje  

4. Wycieczki krajoznawcze   

5. Koncerty   6. Spektakl teatralny,  

7. Wystawa ilustrująca historię zlotów  

8. Sport i rekreacja   9. Konkursy, ognisko.  

 
 

     

TERMIN ZLOTU: 26 lipca – 4 sierpnia 2015r.   
MIEJSCE: Ośrodek Wypoczynkowy „Wielspin” w Wągrowcu ( 65 km na północ od Poznania). 

 

O ZLOCIE.  Historia zlotów „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku.  Pierwszy zlot 

odbył się w 1997 r. i stanowił dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymkę do 

źródeł polskiej państwowości i kultury (udział w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 

1000. rocznicy męczeńskiej śmierci  św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II).   

Od tamtej pory zlot „Orle Gniazdo” odbywa się cyklicznie, co dwa lata. Jego 

organizatorem od początku jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” z Poznania.  W dotychczasowych dziewięciu zlotach udział wzięło łącznie 

przeszło 2000 młodych rodaków z 34 krajów świata.  

   CEL ZLOTU. Poznawanie kraju pochodzenia swoich przodków, kontakt z polską kulturą, pogłębienie wiedzy o Polsce, propagowanie postaw    

    patriotycznych, przygotowanie młodzieży do różnorakich form działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń w zakresie  

    działalności na rzecz Polonii pomiędzy młodzieżą z różnych krajów, nawiązywanie kontaktów, integracja młodych rodaków, przełamywanie  

    stereotypów i uprzedzeń, a także aktywny wypoczynek.  

 

ZLOTOWE WSPOMNIENIA: „ (...) Dla nas Polaków urodzonych i 

żyjących za granicą jest Zlot jedną z niewielu okazji do spotkania się z 

ludźmi podobnymi do siebie. „Zlotowicze” to nie tylko grupa młodych ludzi z 

różnych krajów, których łączą wspólne polskie korzenie; to swoista rodzina, 

która się może w całości spotkać tylko raz na dwa lata. Wielu z nas 

postanowiło, poprzez wszystkie trudności , przeprowadzić się do Polski lub o 

tym poważnie rozmyśla. Dla innych Zlot jest impulsem, by zacząć udzielać się 

na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego. Uważam, że to przynosi 

Polsce wiele korzyści i poprawia jej wizerunek w kontekście 

międzynarodowym. Dlatego mam nadzieję, że X Zlot Orle Gniazdo w roku 2015 

się odbędzie i że nadal będzie czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 

polskości za granicami kraju (…)”.  [ Tomasz z Czech, IX Zlot w 2013r. ]  



ZAPRASZAMY NA ZLOT!   
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2015r.  
Nie zwlekajcie z decyzją!  ZAPISZCIE SIĘ JUŻ DZIŚ!  Liczba miejsc ograniczona!  

 

O zakwalifikowaniu na zlot decyduje kolejność zgłoszeń !  

 

Karta zgłoszenia na zlot i warunki uczestnictwa  

znajdują się w załączeniu do niniejszego zaproszenia.  

 
 

Fotografie pochodzą z archiwum Oddziału Wielkopolskiego SWP, autor: S. Loba, IX zlot, 2013 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ORGANIZATOR ZLOTU:    
WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”,   
adres: 61-772 POZNAŃ, STARY RYNEK 51. 

TELEFON/FAX. + 48 61 853 19 61, TELEFON +48 61 852 71 21, E-MAIL:  poznan@swp.org.pl 
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Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.   
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