
Program   Ogólnopolskiego  Kongresu  Esperantystów  w  Nowym Sączu 

                                                  30 kwietnia – 7 maja 2011r.    
30.04.2011 – sobota 

8-13     przyjmowanie gości, wydawanie materiałów kongresowych, rozkwaterowanie  
14-16   Uroczyte otwarcie Kongresu: 
                  - hymn esperancki, powitanie przedstawicieli władz lokalnych i gości honorowych 
                  - wystąpienia gości z kraju i z zagranicy 
                  - temat kongresu: Obywatelska Aktywność Esperantyst. – wprowadzi Halina Komar 
                  - o jubileuszach związanych z kongresem powiedzą:  
                           Historia 105 lat  Esperanta w Nowym Sączu – Jolanta Kieres 
                           Historia 55 lat  Klubu Esperanto w MOK (dawniej DKK) – Krystyna Stendera 
                           Losy Pola Esperantisto, organu polskich esperantystów – Roman Dobrzyński    
17-18      Wspomnienia: Recital z powtórką repertuaru Ady Sari w Krakowie w 1912 roku 
                                         podczas Światowego Kongresu Esperanta w wykonaniu sopranu 
                                         Joanny A. Clifford. 
18-19,30  Wspomnienia: Wokalny koncert z płyt artystów estradowych z Warszawy – okres 
                                         świetności, wielcy wykonawcy – prowadzi kol. Ratajczyk 
 20- 22     Wieczór Zapoznawczy – na dwóch kondygnacjach z małym bufetem MOK  
                                         (napoje,  strogonow, ciastka) Przygrywa zespół muzyczny. 
                                     
  1.05.2011  niedziela           
  8,30 – 8,50  wyjście grupowe na Rynek Nowego Sącza 
  9,00 -  10,00  Msza Św. na rynku 
  10,00 – 13,00  a/uroczystości beatyfikacyjne  Papieża Jana Pawła II – transmisja z Watykanu, 
                            potem spacer po Starym Mieście 
   równolegle:   
   10,00 - 13,00  b/ zwiedzanie Starego Miasta poza obrębem Rynku ( z przewodnikiem)       
   14,00 – 15,00  program poetycki o polskich Noblistach – poezja Cz. Miłosza i 
                             W. Szymborskiej – wykona Lidia Ligęza z Krakowa 
    15,00 – 16,00  Językowa mapa świata – prelekcja multimedialna dr Ilony Koutny -Węgry/PL 
    16,00 – 17,00  Z badań ruchu esperanckiego i UEA– wykład dr Zbigniewa Galora z Poznania 
    17,00-  18,00  Recital piosenek  włoskich w esperanto -  Emanuel Rovere z Włoch  
    18,00 – 19,00  Prelekcja Romana Dobrzyńskiego z filmem o historii Hymnu Polskiego 
     
 2.05.2011 poniedziałek 

     9,00 – 10,00  Esperanto metodą bezpośrednią – prezentuje Stano Marczek –Słowacja 
     równolegle: 

     9,00 -  11,00  Zamkniete posiedzenie Zarządu Polskiej Sekcji ILEI ( Międzynarodowe 
                               Zrzeszenie Nauczycieli Esperantystów)   
    10,00- 11,00  E@I – Edukacja w sieci:  aktualne programy przedstawi Petro Balaż-  Słowacja 
    11,00- 13,00  wykorzystanieTIK – nowoczesna informacja www.aktuale.info  , propozycje,  
                             rady – Petro Balaż, Słowacja 
    równolegle:  

    11,oo- 12,00  Godzina wspomnień – filmy Andrzeja Sochackiego z imprez esperanckich 
    12,00-  13,00  Pięćsetletnia  historia Żydów w Nowym Sączu – Tomasz Chmielik    
  13,00 – 14,00 Międzynarodowa współpraca pomiędzy szkołami i nauczycielami, efekty 
                           projektów  unijnych – Zsofia Korody – Węgry / Niemcy 



  równolegle:  

  13,00 – 15,00 Spotkanie Polskiej Młodzieży Esperanckiej 
  15,00 – 16,00 Kształcenie nauczycieli esperanta w ramach studiów  Interligvistycznych na  
                            Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  tygodniowych (2 razy w 
                            roku) seminariów treningowych dla nauczycieli – dr Ilona Koutny 
   równolegle: 

   15,00 -  16,00  kwiz z wiedzy o esperanto i Zamenhofie – prowadzi M. Zdankowski,  Olsztyn  
   16,00 – 17,00  Współczesna literatura esperancka – Tomasz Chmielik, wiceprezes Akademii 
                              Literatury i prezes ILEI-PL 
    17,00 – 18,00 Dyskusja prowadzona przez Petra Balaża:  a/ Czy jeszcze czytamy książki? 
                             Jaka literatura  jest nam potrzebna? b/ Ocena rynku podręczników do nauki i 
                             do nauczania Języka. 
    równolegle: 
    17,00 – 18,00 „Złote portki w krzakach” - grupa kabaretowa z W-wy, kier. Arek Zychiewicz   
    18,00 -  19,00 Esperanto w kinie i kino w esperancie  - multimedialnie przedstawi  
                             Przemysław Wierzbowski z Białegostoku 
     19,00- 21,30  Pan Tadeusz mówi po esperancku – film Andrzeja Wajdy z dialogami 
                             tłumaczonymi przez Romana Dobrzyńskiego. 
 
3.05.2011 wtorek                 

    8,00 – 13,00  Wycieczka do Krynicy, Kamiannej i  Doliną Popradu - płatna  
    9,00 – 10,00  wyjazd do Starego Sącza, zwiedzanie Muzeum w Domu na Dołkach 
   10,00- 13,00 dojazd i dojście na Majówkę do Olszanki- gniazda rodzinnego Ks. Józefa 
                           Zielonki, gdzie majowe nabożeństwo w kapliczce leśnej odprawi ksiądz 
                           Józef.  Śpiewanie dla Maryi – będą rozdane śpiewniczki. 
    13,00 – 15,00 powrót z Olszanki, połączenie z grupą wycieczkową z Doliny Popradu i c.d. 
                             zwiedzania Starego Sącza, spacer na Błonia 
    15,00 -  16,00 Spektakl w Centrum Kultury i  Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu – wystąpi 
                             Młodzieżowy Zespól Pieśni i Tańca „Starosądeczanie”. 
    16,00- 18,00 Przejazd do Barcic, gdzie  ciepły posiłek  w „Stodole w Odnożynie”  i harce 
                             przy muzyce ludowej 
    18,30- 19,30 powrót do Nowego Sącza i koncert muzyki klasycznej w kościele – śpiewa 
                             przy akompaniamencie organów Joanna A.Clifford . 
                                                                
4.05.2011 środa 

     9,00 -10,00   ILEI  na różnych kontynentach, nowe kierunki działania -  Zsofia Korody 
    10,00- 11,00  KER  - egzaminy wg zasad  opracowanych dla wszystkich języków 
                             narodowych EU plus esperanto: wymagania, przygotowanie, jak osiągnąć 
                             sukces? – Zsofia Korody 
    11,00 –13,00 Otwarta dyskusja na temat perspektyw i szans na nauczanie esperanta w 
                             Polsce –  moderuje przedstawiciel ILEI – PL 
    13,00- 14,30 Spektakl „Dr Esperanto” w wykonaniu Jerzego Handzlika z Bielska Białej 
    15,30 – 16,30 Zasady tworzenia dobrego artykułu do gazety czy biuletynu – Stano                 
                              Marcxek ( Słowacja) redaktor miesięcznika ESPERANTO -organu Swiatowego 
                              Związku Esperantystów w Rotterdamie, 
     równolegle:  

     15,30 – 16,30 Kwiz z wiedzy o Sądecczyźnie dla uczestników z innych regionów kraju – 



                                poprowadzi Marian Zdankowski z Olsztyna z pomocą Anny Totoń 
     17,00- 18,30  Orkiestra Symfoniczna MOK z solistami – repertuar operet.-musicalowy  
       18,30- 19,30 Występ Zespołu Folklorystycznego  „Sądeczanie” - MOK 
                               Nauka tańca lachowskiego dla uczestników Kongresu.   
       19,30 – 21,00 Sądeckie Gospodynie Wiejskie – jedyne takie w świecie – zapraszają! 
                                 (poczęstunek od Pana Starosty)  
 
  5.05.2011 czwartek     

         9,00-10,00  Historia Hymnu Europejskiego  - przedstawi sekretarz Europejskiej Unii  
                               Esperanckiej w Brukseli, Zlatko Tisljar – Słowenia 
        10.00-11,00  Aktualności w EEU -  Zlatko Tisljar 
        11,00 -            przygotowanie się do happeningu i wyjście do Rynku 
        12,00- 13,30 Happening na płycie Rynku: prapremiera publicznego wykonanania Hymnu 
                                Europy przez połączone chóry i orkiestrę, manifestacja uczestników,  
        13,30 – 14,30  zwiedzanie Starego Miasta z  folderkiem w ręce i pomocą lokalnych 
                                    Esperantystów 
        15,00-  16,00  Występ Zespołu Wokalnego MOK  
        16,00 -17,30   Tańce Europy w wykonaniu Zespołu Tańca Estradowego TĘCZA z MOK, 
                                  Zespół KATARSIS i dziecięcy TRALALINKI  
        18,00 – 19,30   Spotkanie z władzami miasta Nowego Sącza w Ratuszu – 
                                    Party u Prezydenta, tort Kongresowy dla 200 osób 
         20,00 – 22,00  Koncert Jean Marc Leclerq  o pseudonimie JOMO – muzyka i showmana 
                                     z Tuluzy – Francja 
    6.05.2011 piątek  

         9,00 – 10,00     Subwencje na działalność organizacji wg polskiego systemu 
                                    dysponowania środkami publicznymi przez samorządy i administrację RP 
                                    (resortowo) - omówi Urszula Wieczorek z Gdyni 
        10,00-11,00      Doświadczenia z realizacji programów Comenius, Erasmus, staże i  
                                    asystentury zagraniczne  przedstawi  Zsofia Korody, dyrektor ICH - 
                                    Międzynarodowego Centrum Kultury i Edukacji w Herzbergu –Niemcy 
        równolegle :    10,00- 11,00 Sztuka „Doktor Esperanto” Mario Migliuci po  polsku 
                                     – Helena Biskup   
        11,00 – 12,00   „Uczenie się przez całe życie” dla osób 50 +  w ramach Gundtviga: 
                                   Projekty  Partnerskie, Wolontariat Seniorow, Warsztaty… - Halina Komar 
        12,00 – 13,00   O swojej asystenturze w Herzbergu w ramach projektu Grundtviga, 
                                    opowie zwyciężczyni konkursu „Pierwsza Liga Grundtviga” – 
                                    Małgosia Komarnicka 
         13,00-  14,00   Aktualnie aplikowane 2 Projekty Partnerskie z udziałem PZE na lata 
                                  2011- 2013 ( po 5 organizacji w różnych krajach EU)  przedstawi Zlatko 
                                   Tisljar, koordynator projektów dla generacji 50+.  
          równolegle:   13,00 – 14,00 Uczenie języka przy pomocy piosenek – Stano Marcxek   
         15,00- 16,00  Projekty w ramach programu  EACEA (Kultura , Edukacja i Sektor     
                                    audiowizualny)  zasady, szanse, priorytety – omówi Petro Balaż, kreator 
                                    największego w świecie esperanckim projektu:  www.slovake.eu 
          równolegle:  15,00-16,00  Poezja Krystyny Dulak- Kulej z Piwnicznej  i Waldemara 
                                  Lipowicza z Rzeszowa  w wykonaniu autorów  
          16,00 – 17,00 Polska Młodzież Esperancka o sobie: aktualności i plany na przyszłość 



          17,00 – 18,00  „Sztuka Miłości”  -  w wykonaniu Lidii Ligęzy z Krakowa     
          18,00 – 19,30  TRYPTYK  RZYMSKI – Scena Poetycka Teatru im. B.Barbackiego MOK 
          20,oo – 22,00  pożegnalne ognisko nad Kamienicą  
 Następny dzień 7 maja  2011 – sobota, przeznaczony jest na Walny Zjazd Delegatów PZE 
według oddzielnego programu .  Może się zdarzyć, że będzie on przedłużony do niedzieli 
 

Karaj Gelegantoj, 
Jen preparita programo, kiu devis esti kelkfoje ŝanĝita pro la samtempaj religiaj 
festoj.  Paralele estas organizataj en la urbo aliaj okazontaĵoj, kio postulas lokon 
aŭ tempon, aŭ ensembloj  (antaŭe planitaj de ni), ankaŭ  aldonan engaĝigon de 
homfortoj de niaj amikoj kaj kunlaborantoj. Tial la programo devis esti de nove 
prilaborita, sed tio ne malriĉigis ĝin, eĉ malfacile ni lokis ĉi tie  p r e s k a ŭ  ĉion  
ekplanitan antaŭe.  
Kio estas alia ol prowizora programo sendita antaŭ du monatoj? 
-  Ne estis ŝanco enkonduki al la TEK programo ankoraŭ sesion de AIS, vi vidas, 
ke multaj programeroj estas paralelaj pro manko de programtempo. 
-  Ni devis rezigni  pri la invito de frisa ensemblo KAPRIOL’  pro manko de mono, 
kion ni tre bedaŭras, cxar la grupo estas tre simpatia kaj danciga, 
-  Anstataŭ Balo, ni proponas la viziton  en Urbodomo  kun renkonto de la Urba 
Estraro kaj koktejla regalo kun la „kongresa torto de Prezidento”. 
-  Laŭ decido de Kunsido de Ĉefa Estraro de  PEA (23.01.2011)  ni devas ŝanĝi la 
daton de la Ĝenerala Kunsido de Delegitoj el vendredo al sabato, kio ebligas 
ĉeeston por homoj laborantaj.  Oni atentigas ankaŭ, ke  la ŝanĝo povas igi 
neceson plilongigi ĜKD ĝis dimanĉo. 
 
Ĝuste tial – sed ne nur – ni  informas, ke eblas plilongigi la restadon ĝis dimanĉo 
kaj ni volonte aranĝos tion laŭ petoj (ne nur por la Delegitoj). 

Atenton! Ni rajtigas nin ĝustigi la programon dum TEK pro neatenditaj 

diversaj kaŭzoj!  Tio povas okazi  eĉ post presado de Kongresa Libro. 

Vi rimarku, ke ni ne enskribis aliajn ekskursojn en la programo.  La kaŭzo 
simpla-  aliĝis ĝis nun nur 2 personoj. Ni dissendos ankaŭ enketon pri  ekskursoj 
kune kun konfirmiloj,por ke vi decidu pri tio antaŭ TEK.     
Ni nun laboras por jara financa bilanco, sed fine de marto ni dissendos 
konfirmilojn kun kvitancoj de viaj enpagoj por TEK, samtempe kun enpagilo de 
la restanta kosto. Se iu ne donis al ni sian retan adreson, ni petas pri  sendo  de 
ĝi  al  korlando@interia.eu  
 Se tio  ne eblas – ni sendos la konfirmilojn poŝte. 
 

BONVENON al  SANDECIA  TERO   

La Organiza Komitato de TEK 


