
 

 

PROGRAMO DE LA 4A INTERKULTURA  MAJRENDEVUO 
23-30 de majo 2019 Vroclavo (Wrocław) – Złotoryja 

 

ORGANIZANTO Eŭropa Centro de Interkultura Edukado 
HONORA PATRONO Urbestro de Złotoryja, Robert Pawłowski 

 

 
23 majo ((ĵaŭdo) Vroclavo 
- Renkontiĝo kun Sinjoro Tadeo en Esperanto en la Muzeo de Sinjoro Tadeo (pole: Muzeum 

Pana Tadeusza), adreso: Rynek 6, domo „Pod Złotym Słońcem” 
  - trarigardo de la muzeo (13:30) 
 - Romantika Salono (15:30) – fragmentoj de la epopeo Esperante kaj pole  

- La teron mian mi konas – Mia Ĉinio (17:00) – prelego de Liu Jianguo en Esperanto / loko: 

Malsuprasilezia Publika Biblioteko, adreso: Rynek 58 

 
24 majo (vendredo) Vroclavo 
- 5a Internacia Simpozio Esperanto – disvolvado de homaj personecoj en la etapoj de juneco kaj tria aĝo (11:00-

17:00) / loko: Vroclava Universitato  

- Vizitado kun ĉiĉerono de la Mineralogia Muzeo de la Vroclava Universitato (pli ol 30 000 eksponaĵoj, inklizive 

de 160 meteoritoj) (9:00), strato Kuźnicza 22  
  
25 majo (sabato) Vroclavo 
- Provaŭdoj de la partoprenantoj de la 7a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj (9:00-18:00 ) / loko: 

Filharmonio de Witold Lutosławski, strato Piłsudskiego 19 
- Nokta vizitado de la urbo (19:00)   

 

26 majo (dimanĉo) Vroclavo 
- Vizitado de la urbo (11:00)   
- Koncerto de la premiitoj de la 7a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj kaj de invititaj gastoj – 

 Suzana kaj JoMo (16:00-19:00) / Filharmonio de Witold Lutosławski, strato Piłsudskiego 19 
- Nokta vizitado de la urbo (20:00)    

 

27 majo (lundo) Złotoryja 
- Alveno al Złotoryja (12:00), komuna tagmanĝo 12:30-13:00 / urba ludo kaj vizitado de la urbo kaj: 
- Malfermo de la ekspozicio La suno neniam subiras en Esperantujo kun artaĵoj de Elżbieta Wodała*, 
  Esperantujo – lando, kiu ne havas limojn – renkontiĝo kun la poetino Halina Kuropatnicka-Salamon 

(14:00-15:00) / loko: Urba Publika Biblioteko, strato Stefana Żeromskiego 2 
- Ellavado de oro – la trovinto retenas la oron (16:00-17:30) / Pola Frataro de Or-fosantoj   
 

28 majo (mardo) Złotoryja 
- AMO-seminario La tutmondeco de la Esperanto-komuumo, parto 1 – gvidas Stefan MacGill (9:00-10:40) / 

loko: Zespół Szkół Ogólnokształcących, strato Kolejowa 4   
- Laborsesioj por la loĝantoj de Złotoryja kaj parteprenantoj de la majrendevuo – „Liściaki” – gvidas Elżbieta 

Wodała (11:00-12:30) / loko: Zespół Szkół Ogólnokształcących, strato Kolejowa 4 
- Muzeo de Oro en Złotoryja (13:30-15:30) / loko: strato Zaułek 2 / aŭ Orminejo** 

- Solena koncerto por la loĝantoj de Złotoryja kun partopreno de la Urbestro Robert Pawłowski – koncerto de 

JoMo kaj Suzana, la dancgrupo Gracje (17:00 -18:30) / loko: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, strato 

Władysława Reymonta 5 
 

29 majo (merkredo) Złotoryja 
- Esperanto inter la lingvoj de la mondo – prelego de Zbigniew Kornicki por lernanta junularo (8:50-9:35) / 

loko: Zespół Szkół Ogólnokształcących, strato Kolejowa 4   
- Forveturo al Grodziec-kastelo (10:00-13:00) 

 - trarigardo de la kastelo kaj manĝado de kolbasetoj kaj legomoj rostitaj por ni ĉe lignofajro 

 - prelego pri la E-literaturo kaj poezio – Lidia Ligęza, poetino kaj esperantistino 

- Laborsesioj de pentroarto el Petrykivka*** – gvidas Svetlana Pogorelaja (14:00-16:00) / loko: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących, strato Kolejowa 4   
- Muzika leciono de Esperanto – gvidas JoMo kaj Suzana (16:30-17:30) / loko: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących, strato Kolejowa 4   
 

30 majo (ĵaŭdo) Złotoryja 
- AMO-seminario La tutmondeco de la Esperanto-komuumo, parto 2 – gvidas Stefan MacGill (9:00-10:30) / 

loko: Zespół Szkół Ogólnokształcących, strato Kolejowa 4   
- NI DANKAS – koncerto, dankesprimoj kaj „Esperanto-ŝtuparo” (11:00-12:30) 
- Tagmanĝo kaj forveturo al Vroclavo 

 



 

 

 
* La restadon en Złotoryja akompanos ekspozicio prezentanta Esperanton, titolita La suno neniam subiras en 

Esperantujo, kaj artaĵoj de Elżbieta Wodała, vroclava artistno / loko: Urba Publika Biblioteko, strato Stefana 

Żeromskiego 2 
 

** Por kuraĝuloj – vizitado de la orminejo Aurelia 
 

*** La pentroarto el Petrykivka estas enskribita en la liston de nemateria heredaĵo de Unesko. La pentroartaj 

motivoj estas ligitaj kun la malnova kulturo de Zaporoga Kozakejo kaj transdonataj de generacio al generacio. 

Tiu stilo ofte estas nomata „magia realismo”. La pentraĵoj havas simbolan kaj magian signifon 
 

- Por emuloj – lernado de ĵetbulludo (petanko) – gvidas Stanisław Gudel 
- Magia vespero – gvidas Svetlana Pogorelaja  

- Kiel rapide lerni kalkuli – gvidas Svetlana Pogorelaja por komencantoj kaj por tiuj, kiuj dezirus lerni 

Esperanton 
 
EN ZŁOTORYJA: 

Ĉiutage estos senpage prezentataj kafo, teo kaj freŝa kuko 
Matenmanĝo – je la 8:00-9:00  

La horoj de tagmanĝo dependos de la programo, sed la plej ofte – je la 13:00-13:30 

Vespermanĝo – je la 18:00-18:30 
 

PREZOJ: 

Restado en Vroclavo (tranoktado, manĝoj, ekskursoj, veturadoj) – 600 zlotoj, aŭ memprizorge 
Restado en Złotoryja (tranoktado, manĝoj, ekskursoj) – 390 zlotoj 
Pagita restado certigas partoprenon en ĉiuj programeroj (ankaŭ en tiuj, kiuj estas preparotaj) kaj malgrandigon de 

la kostoj, se la organizantoj trovos financan subtenon 
  

EKSKURSOJ:  

Vroclavo – 

 Vizitado de la Muzeo de Sinjoro Tadeo  

             Vizitado de la Mineralogia Muzeo de la Vroclava Universitato 
 Vizitado de la urbo tage kaj nokte kun ĉiĉerono 
Złotoryja –  

 Vizitado de Złotoryja kaj urba ludo 
 Ellavado de oro 
 Grodziec-kastelo (surloke lignofajro) kaj lando de estingiĝintaj vulkanoj  
 Muzeo de Oro kaj/aŭ Orminejo 
 

 

 

Ĉiutage kantoj kaj dancoj kun JoMo kaj Suzana 
 Estos eble aranĝi en Złotoryja lignofajron kun rostitaj kolbasetoj kaj legomoj 

 

 

La organizantoj rezervas al si la rajton de ŝanĝoj en la programo sen finance ŝarĝi la partoprenantojn 

 

informado.eo@gmail.com  +48 692 551 131, +48 694 229 219   

www.ecem.com.pl 

 

 

 

Kunlaboro kun: 

Urząd Miejski w Złotoryi UM,  

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji ZOKiR,  

Centrum Informacji Turystycznej CIT,  

Miejska Biblioteka Publiczna MBP,  

Zespół Szkół Ogólnokształcących ZSO,  

MOPS Klub Seniora KS,  

Polskie Bractwo Kopaczy Złota PBKZ,  

Stowarzyszenie Nasze Rio SNR,  

Zamek Grodziec ZG 
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