
 

La 43-a  ĈEBALTA ESPERANTISTA PRINTEMPO 

 

 
Pola Esperanto-Asocio Filio w GLIWICACH organizuje ponownie w dniach 18-30  czerwca 
2021 roku – 43. ĈEBALTAN ESPERANTISTAN PRINTEMPON z bogatym I ró żnorodnym   
PROGRAMEM. Ta tradycyjna, międzynarodowa esperancka impreza odbędzie się w atrakcyjnym 
miejscu Mielno - UNIEŚCIE, usytuowanym pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno, 12 km 
na północny zachód od znanego, dużego powiatowego  miasta KOSZALIN. 

Ubiegłoroczna “42 Wiosna” ze względu na pandemię nie mogła się odbyć.  

Być może jak zawsze wezmą  udział goście  z zagranicy.                                               
O atrakcyjno ści  MIELNA decyduj ą głównie  walory przyrodnicze.:  piasczyste plaże, z 
przyległymi lasami szpilkowymi  wielkie jezioro z uzdrawiającym mikroklimatem, możliwość 
codziennego korzystania z “kapieli jodowych”. W Mielnie jest do dyspozycji wiele miejsc gdzie 
można skorzystać z możliwości rozrywki I zabawy.   

W programie 43 Nadbałtyckiej Wiosny Espanckiej znaj dą się min. interesujące prelekcje, filmy 
video, prezentacje zdjęć, kursy jezykowe, pogawędki, wspólne śpiewanie, potańcowki, spacery 
brzegiem morza. Ci, którzy przyjadą aby tylko odpocząć będą mieli taką możliwość każdego dnia.   

Przed południem każdy będzie miał czas na zregenerowanie swoich sił i zdrowia. Będzie 
możliwość aktywnego odpoczynku w czasie spacerów, pływania i opalania na pobliskich plażach. 
W Mielnie można skorzystać z kilku krytych basenów z podgrzewaną wodą morską. Ale te 
przyjemności będą płatne osobno. Każdy może wynająć jacht, żaglówkę lub rower wodny i 
popływać na jeziorze. Można skorzystać ze zbiorowych wycieczek dla zainteresowanych 
organizowanych na stateczku spacerowym po jeziorze.  

Esperanty ści zagraniczni b ędą mogli zaprezentowa ć własne program.  Prosimy więc o 
przywiezienie do MIELNA - UNIEŚCIE własnych płyt, filmów i kaset do pokazania innym 
uczestnikom wczasów. Oczekujemy także Waszego dobrego humoru.   

M I E J S C E:  POKOJE  GO ŚCINNE „U J ędrusia ”     ADRES: 76- 032 MIELNO,                    
str. Broniewskiego 1. (łatwy dojazd mikrobusami z Koszalina). Noclegi zna jduj ą się              

w dzielnicy  Unie ŝcie 150 m od ko ścioła w Unie ściu.                                                                                        
Pokoje są 2, 3, 4 osobowe – każdy z łazienką. Miejsce jest ogrodzone i bezpieczne dla właścicieli 

samochodów. Dom jest usytuowany ok. 50 m od jeziora  JAMNO i ok. 200 m od malowniczej 
plaży Morza Bałtyckiego.                                       

W A R U N K I: Generalnie pokoje s ą dwuosobowe (ale równie ż 3,4 osobowe) , dobrze 
wyposażone z łazienkami.  P O S I Ł K  I będą serwowane w innym budynku (ok. 100-120 m) 

INFORMILO  

 INFORMACJE  



 

W domu znajduje się miejsce na prelekcje, pogadanki jak również do odpoczynku i  śpiewania 

KOSZTY UCZESTNICTWA: pokrywaj ą wygodne zakwaterowanie, dobre wy żywienie  (trzy 
posiłki dziennie) bogaty program esperancki. Koszty nie zawierają ubezpieczenia.  
   
C E N Y                                                                                                                                          
310 eŭro (ok.1400  PLZ)  pokoje z  łazienkami (2, 3, lub 4 osobowe)                                                                                  

Wypełnione zgłoszenie wy ślij  do 15  czerwca 2021               Zgłoszenie wy ślij na adres  

              Pola Esperanto-Asocio O/Gliwice,                                    

 na  adres prywatny organizatora                   Stanisław Mandrak 44-114 Gliwice,  ul. Kormoranów 16/5  

lub na adres internetowy ĈEP-organizatora.  stanislaw.mandrak@gmail.com   (sprawd ź telefonicznie)                                              
.              
impreza rozpocznie si ę od kolacji   18 czerwca – (pi ątek)  

i zakończy si ę po obiedzie  30  czerwca – ( środa) – pełne 12 dni.                               

P R Z Y J A Z D :  Można przyjecha ć do Mielna – Unie ście  ju ż  17 czerwca (czwartek)                        
lub nawet wczesniej po uzgodnieniu z wła ścicielem obiektu. (osobna opłata)                                                                                         
W Y J A Z D : Można wyjecha ć  1 lipca (czwartek) lub pó źniej,                                                   
po uzgodnieniu z włacicielem obiektu (osobna opłata)  

DRODZY PRZYJACIELE  nIe tra ćcie okazji, przyjed źcie do MIELNA – UNIE ŚCIE  i weźcie 
udział w 43-ej tradycyjnej NADBAŁTYCKIEJ WIO ŚNIE ESPERANTYSTÓW  
„Wiosna“ zapewne wywoła w Was niezapomniane wspomnienia i pozwoli zapoznać się ze 
środowiskiem esperantystów. Pomoże także poznać nowych ludzi i odnowić stare przyjaźnie.  Do 
informacj zał ączone jest zgłoszenie, które po wypełnieniu mo żna przesła ć organiztorom.  

Z góry dzi ękujemy za poinformowanie innych o naszej imprezie.  

KORESPONDADRESO:  POLA ESPERANTO-ASOCIO Filio en Gliwice,              
adreso de organizanto supre         tel. komórkowy do ĈEP – organizanto    

(w Gliwicach): +48/660 427 967 RETADRESO:  stanislaw.mandrak@gmail.com  

Pamiętaj, że ten INFORMATOR JEST RÓWNIE Ż NA STRONACH: 
www.esperanto.cba.pl   Wraz z informatorem znajdziesz zgłoszenie, które 
możesz bez problemu skopiowa ć lub wypełni ć i wysła ć bezpośrednio do 

organizatora.  

Prosimy o  43. ĈEP poinformowa ć swoj ą rodzin ę, przyjaciół i znajomych..  

Do zobaczenia w czerwcu w Mielnie -  Unieście.           
ĈEP organizator              

Stanisław Mandrak  

 



 

 
 


