XII ZLOT
MŁODZIEŻY POLONIINEJ

ORLE GNIAZDO
POZNAŃ – ŻERKÓW
20-30 LIPCA 2019 r.
Młodzi Rodacy! Zapraszamy Was na XII Zlot
Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO”.
Tegoroczny ZLOT odbędzie się w Żerkowie,
ok. 60 km na południe od Poznania, w dniach 20-30
lipca 2019 r. pod hasłem: „MŁODOŚCI! TY NAD
POZIOMY WZLATUJ (…)”. Zlot adresujemy do
osób w wieku 18-32 lata. Przyjedźcie do Polski, do kraju
waszych przodków! Będziemy razem 11 dni!

O ZLOCIE Historia Zlotów Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku.

Pierwszy
zlot odbył się w dniach 29.05.-05.06.1997 r. Młodzi Rodacy uczestniczyli wówczas m.in. 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, a jego
organizatorem jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
z Poznania. Zloty organizowane są na terenie Wielkopolski. W poprzednich 11 Zlotach, które odbyły się
w BŁAŻEJEWKU, BOSZKOWIE,
osób z 39 krajów świata!

KIEKRZU I WĄGROWCU uczestniczyło łącznie prawie 2300

CEL ZLOTU. Integracja młodych rodaków, pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich
przodków, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń
pomiędzy młodzieżą polonijną z różnych krajów, przełamywanie stereotypów
i uprzedzeń, kształtowanie postaw patriotycznych oraz aktywny wypoczynek!

ZLOTOWE WSPOMNIENIA.
Poprzednie Zloty zapisały się w
różny sposób w pamięci ich
uczestników.
Poniżej kilka wypowiedzi.

Orle Gniazdo 2019
W PROGRAMIE XII ZLOTU m.in.
* WARSZTATY TEMATYCZNE (dziennikarskie,
muzyczne, krajoznawcze, plastyczne,
polonistyczne, taneczne, teatralne)
* WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE. * SPŁYW
KAJAKOWY * PREZENTACJE KRAJÓW
ZAMIESZKANIA. * KOROWÓD UCZESTNIKÓW
ZLOTU. * SPOTKANIA DYSKUSYJNE *
SPEKTAKL TEATRALNY, KONCERT,
DYSKOTEKI. * ZAJĘCIA REKREACYJNE I
SPORTOWE. * QUIZY, OGNISKA. * WYSTAWA
o ZLOCIE. * WYSTĘP FINAŁOWY GRUP
WARSZTATOWYCH..

- nie sprawia różnicy, czy jesteś
na Zlocie po raz pierwszy, czy
powracasz tam jako doświadczony zlotowicz. Jesteś po prostu częścią jednej wielkiej,
polskiej rodziny. WSZYSCY, KTÓRZY PRZYJEŻDŻAJĄ NA ZLOT, zakochują się w tym kraju,
w tej atmosferze, w tych ludziach, czasem ZAKOCHUJĄ SIĘ W SOBIE I TWORZĄ RODZINY,
CENIĄ PRZYJAŹŃ, ZAWARTĄ NA CAŁE ŻYCIE. Niektórzy pokonują tysiące kilometrów, żeby
chociaż kilka dni spędzić razem, a potem z niecierpliwością i ciepłymi wspomnieniami
czekać 2 lata, aż się wróci ponownie. Kolejny Zlot będzie latem 2019 roku i znów się
spotkamy i będziemy razem kontynuować tworzenie historii jednej, wielkiej młodzieżowej
rodziny «Orle Gniazdo». Oksana z Charkowa, XI Zlot w 2017

- ZLOT BYŁ PEŁEN ATRAKCJI I NIESPODZIANEK. Czas spędzony razem z młodzieżą z różnych krajów przełamał moją dotychczasową wizję świata, Uświadomiłem
sobie, że jestem cząstką Polonii, że jest taki kraj, jest taki język i jest kultura, która łączy nas we Wspólnotę Polską. Aliexandr z Mińska, X Zlot w 2015 r.
– Jeżeli ktoś mnie zapyta – „CO JEST TAKIEGO NA ZLOCIE, ŻE CHCESZ TAM WRÓCIĆ ZA DWA LATA?”, ja odpowiadam, że ludzie, atmosfera i najlepsze 10 dni
w moim życiu. Zlot „Orle Gniazdo” to wspaniała możliwość odnaleźć przyjaciół z całego świata oraz poznania czegoś nowego. Daria z Ukrainy, IX Zlot w 2013
– JAK MYŚLĘ O ZLOCIE, to pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy,
dotyczy luźnej atmosfery wśród młodzieży polonijnej… poza tym ci, którzy
przyjeżdżają na spotkanie młodzieży w Błażejewku są bardziej otwarci,
niż podczas swojego codziennego życia, gdyż chcą nawzajem lepiej się
poznać. Gdy Zlot się skończył, to wszyscy chcieli zostać jeszcze i nie
wyjeżdżać – podobnie jak ja. Osobiście chciałbym spędzać jeszcze więcej
czasu ze zlotowiczami w Błażejewku. Teraz, już po Zlocie naprawdę tęsknie
za wszystkimi – i za ośrodkiem i za zlotowiczami.
Artur z Niemiec, IX Zlot w 2013
– NA ZLOCIE BYŁO SUPER! Poznałem dużo fajnych ludzi. Zlot był bardzo
dobrze zorganizowany. Zdobyłem dużo ważnych kontaktów. W środowisku
w którym byliśmy panowała świetna atmosfera.
Adrian, Bułgaria, IX Zlot w 2013
- TEN PROJEKT JUŻ OD WIELU LAT ZBIERA POLONIJNĄ MŁODZIEŻ Z CAŁEGO
ŚWIATA. Stwarza możliwość nawiązania nowych kontaktów do współpracy
międzynarodowej w przyszłości. Inną ważna możliwością, która zlot proponuje, jest porównanie doświadczeń z działalności polonijnej w różnych
krajach. Każdy uczestnik po Zlocie wyruszył do domu z masą wspaniałych
wrażeń oraz z nadzieją, że wróci tu za dwa lata. Organizatorom udało się
stworzyć przyjazną atmosferę, w której każdy czuł się częścią całości o
nazwie „Orle Gniazdo”. Podobne projekty mają prawo na istnienie.
Zebranie młodzieży polonijnej oraz polskiej z kresów by nauczyć ich polskich tradycji oraz zapoznać nawzajem – to bardzo dobry pomysł. MŁODZIEŻ – TO
PRZYSZŁOŚĆ! A „ORLE GNIAZDO” TO WIELKA INWESTYCJA w rozwój polskości za granica. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom za duży wysiłek, włożony w Zlot oraz
za pragnienie działania na rzecz krzewienia kultury przodków i za pojednanie młodzieży polonijnej i polskiej. Mam nadzieje, że jeszcze nie raz spotkamy się w tym
gronie!. Natalia z Ukrainy, IX Zlot w 2013.
WIĘCEJ WRAŻEŃ oraz ZDJĘCIA I FILMY są dostępne na Facebooku.

Zapraszamy na ZLOT!
Zgłoszenia na adres Organizatora:
do 10 czerwca 2019 r.
poprzez organizacje polonijne oraz indywidualnie.

Liczba miejsc ograniczona!
O zakwalifikowaniu na Zlot decyduje spełnienie
warunków uczestnictwa i kolejność zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA I WARUNKI UDZIAŁU
w ZLOCIE znajdują się w załączeniu do niniejszego
zaproszenia.

DODATKOWE INFORMACJE O ZLOCIE ZOSTANĄ
WKRÓTCE ZAMIESZCZONE NA STRONIE SWP
http://www.wspolnota-polska.org.pl/

Organizator Zlotu.
Stowarzyszenie ‘Wspólnota Polska” Oddział Wielkopolski. Adres: 61-772 POZNAŃ, Stary Rynek 51.Tel./fax. +48-61-853-19-61,
tel. + 48-61-852-71-21, e-mail: poznan@swp.org.pl
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