G R U P E – 20

Gliwice 11-13.XI.2016

Program–Programo
(cały czas tymczasowy – konstante provizora)
11.11.2016 vendredo (piątek)
10.30 - Otwarcie imprezy GRUPE -20. Wprowadzenie + pozdrowienia.
Malfermo de la aranĝo GRUPE-20 . Enkondukaj vortoj + salutoj.
11.00 – Rememoroj pri Andrzej Grzębowski – filmo de Jan Skonieczka
Wspomnienia o Andrzeju Grzębowskim – film Jana Skonieczki
12.30 - Novaj esperantaj projektoj (ekz. Amikumu) – prezentas Stanisław Mandrak
Nowe projekty esperanckie (np. Amikumu) – prezentuje Stanisław Mandrak
13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa – Tagmanĝa paŭzo
15.30 – Filmo de Roman Dobrzyński “Bonvenon al Armenio” kaj
prelego pri Armenoj en Gliwice.
Film Romana Dobrzyńskiego „Bonvenon al Armenio” oraz
prelekcja o Ormianach w Gliwicach.
16.30 - Miaj travivaĵoj en Nepalo – rememoras Aleksander Zdechlik
Moje przeżycia w Nepalu – wspomina Aleksander Zdechlik
17.30-18.00 Vespermanġo - Kolacja
18.00 – Ludwik Zamenhof - teatraĵo - prezentas Helena Biskup
Ludwik Zamenhof – monodram – prezentuje Helena Biskup
de 20.00 – Wieczorne Polaków rozmowy (ew. nocna wizyta pod Radiostacją).
Vespera babilejo (ev.nokta vizito ĉe radiostacio).
12.11.2016 sabato (sobota)
9.30 – Miaj rememoroj pri feriado en Brazilo – Eniko kaj Marlon Ribeiro
Moje wspomnienia z wczasów w Brazylii – Eniko i Marlon Ribeiro
11.00 – Konstanta kursejo en Greziljono (Francio) – Zofia Śmistek
Stałe kursy w Gresillon (Francja) – Zofia Śmistek
12.30 – Nikiszowiec kaj Giszowiec – du miraklaj kvartaloj – prelego de Ewa Caban
Nikiszowiec i Giszowiec – dwa cudowne osiedla – prelekcja Ewa Caban
14.30 - Vizito en sinagogo kaj juda tombejo en Gliwice
Wizyta w synagodze i na cmentarzu żydowskim w Gliwicach
16.30 – Prezentado de Ĉeĥa kant grupo „ NO PROBLEM”
Występ czeskiej grupy - „NO PROBLEM”
18.00 – Impresoj el lando de nesubiranta suno – pri Skandinavio rakontas Adam Wilkus
Impresje z kraju niezachodzącego słońca – o Skandynawii opowiada Adam Wilkus
19.30 - Esperanta sankta meso – celebras pastro St. Pawlaczek (Preĝejo Franciszkanów)
Esperancka msza św. – celebruje ks. St, Pawlaczek (kościół Franciszkanów)

13.11. niedziela (dimanĉo)
10.00 – 35.a Pola E-Kongreso Łódź 2016 filmo de Jan Skonieczka
35-y Kongres polskich esperantystów – Łódź 2016 – film Jana Skonieczki
10.45 - Esperanta movado en Pollando – estraranoj de PEA
Ruch esperancki w Polsce – Zarząd Główny PZE
14.00 – Zakończenie spotkania - GRUPE- 20
Fino de la aranĝo – GRUPE-20

******************
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Organizantoj rezervas por si la rajtojn fari ŝanĝojn en la programo.

Podczas spotkania czynne będzie stoisko esperanckie z wieloma ciekawymi
(nowymi

i

starymi)

wydawnictwami.

Będzie

możliwość

nabycia

ciekawych

walorów

filatelistycnych (esperanckie kartki, widokówki, koperty, okolicznościowe e-datowniki)

Dum la kunveno funkcios libroservo kun interesaj (novaj kaj malnovaj) eldonaĵoj.
Eblos aĉeti ankaŭ interesajn filatelaĵojn (bildkartoj, poŝtkartoj, kovertoj kaj porokazaj e-poŝtstampoj)

Proponujemy także smaczne miody z pasieki kol. Romana Schodnickiego (Bielsko-Biała)
Ni proponas ankaŭ bongustajn mielojn el la abelejo de kol. Roman Schodnicki (Bielsko-Biała)

