
DECEMBRO EN BONA  ESPERO  
 

 Bona Espero eniras la fazon de restrukturiĝo. Dum la pasintaj 55 jaroj ĝia ĉefa celo 

estis edukado de infanoj kondamnitaj je analfabeteco. Dume okazis en Brazilo granda 

progreso sur la kampo de edukado. Tio ebligas al Bona Espero turni sian atenton al aliaj 

statutaj celoj. Venis la tempo transformi ĝin en internacian Esperantan Kulturcentron. 

Bona Espero ne intencas rezigni pri infanoj, ĉar sen ili ĝi ne estas imagebla. Sed oni prenas 

malgrandulojn de 5 ĝis 8 jaroj, kiuj estas pli efike edukeblaj. Same neimagebla estas Bona 

Espero sen esperantistoj, sed nun oni ne devas varbi volontulojn por longa estado, sed ĉiujn 

aliajn, kiuj volas fari mallongan viziton.  

 La nova celo estas, ke Bona Espero fariĝu vivanta peco de Esperantujo. En la tuta 

mondo ne ekzistas simila fenomeno. Jen la proprietaĵo de la Esperanto-movado leĝe 

konfirmita, je surfaco de 10 kvadrataj kilometroj, kun kompleta infrastrukturo kaj moderne 

ekipitaj konstruaĵoj, en la belega naturo. Esperantistoj, venu decembre por ripozi en tiu 

mistera mondangulo. Kaj festi Kristnaskon kune kun Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia, kiuj 

en 1973, do ekzakte antaŭ 40 jaroj unuafoje metis siajn piedon sur la promesitan teron... La 

festego estos ne-imagebla!  

Estas du vojaĝvariantoj de la 6.12.2013 – 5.01.2014 kvarsemajna aŭ dum 20.12.2013 – 

5.01.2014 – dusemajna.  Krom Bona ESPERO eblas viziti Sao Paulo, la ĉefurbon Brasilia kaj 

Rio de Janeiro. En Bona ESPERO dum la tuta tempo mi gvidos Festivalon de miaj Esperanto 

– filmoj pri kiuj ni diskutos. Vojaĝu kun ni – aliĝu ĉe Esperantotur en Bydgoszcz, Pollando.   

Roman Dobrzyński  

  
SUDA AMERIKO  
BRAZILIO   
Bona Espero !  

06.12.2013  
-05.01.2014  

  

  

Varsovio -Sao Paulo-Brasilia-BONA ESPERO kun Filma 

Festivalo de  

 red. Roman Dobrzyński - Rio de Janeiro- Varsovio  

Prezo:   300 EUR + monata restado de 500 USD  +de 1600 

USD  

SUDA AMERIKO  

BRAZILIO   

Bona Espero !  

  

20.12.2013  

-05.01.2014  

Varsovio -Sao Paulo-Brasilia-BONA ESPERO kun Filma 

Festivalo de  

red. Roman Dobrzyński - Rio de Janeiro- Varsovio  

Prezo:   300 EUR +dusemajna restado de 300 USD+de 

1600 USD  

EN LA ARANĜOJ POVAS PARTOPRENI ĈIU, KIU ESTAS  INTERESITA.                             
Ĉiujn pagojn sendu al la banka konto de Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo en 

Bydgoszcz:  

Bank Pocztowy S.A. O/Bydgoszcz n-ro de la konto:  

PL80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4.    

Internacia Klubo”Esperantotur”- Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str. 

M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fakso: (+48 52)3461151,  

rete: esperanto-turismo@wp.pl, andreo@rubikon.net.pl, info@esperanto.bydgoszcz.eu  
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