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Federacia Kongreso 2012 en Wavrans-sur-Ternoise 
Dimanĉon la 15an de Aprilo 2012

KONGRESURBO : WAVRANS-SUR-TERNOISE  (D 343)
KONGRESEJO : École de Wavrans-sur-Ternoise    31, rue de Fruges

PROGRAMO : 09h30 : Akcepto de la kongresanoj. Kafo

         10h :  Membrokunveno de la Norda Federacio
 

11h30 : En la tombejo de HERNICOURT : inaŭguro de la renovigita tombo 
     de Emile Grosjean-Maupin en la ĉeesto de la vilaĝestroj kaj loĝantoj. 
      (kanto de junaj novlernantoj)

12h45 : Honorvino kaj komuna tagmanĝo en Wavrans.

14h30 : Vizito de la lasta domo de Emile Grosjean-Maupin kaj
       de la ĉirkaŭaĵoj (malkovro de pejzaĝoj kaj konstruaĵoj).

 
16h30 : Prelego : « Kvin semajnojn en Ĉinio » de Arlette kaj Edmond  

Plutniak, kaj Thérèse Dequidt.

18h : Fino de la renkonto.
 
 
Aliĝkotizo : 25€ inkluzivante la tagmanĝon, trinkaĵon, vizitojn kaj prelegon 
                   (18€ por studentoj, infanoj, senlaboruloj)
Bonvolu sendi plej frue vian aliĝilon kun via kotizo al :    

ARRAS-ESPERANTO - Nicole Bécant – 11, rue St-Roch  62127 PENIN

Ĉekoj je la nomo de « Arras-Esperanto »   pĉk: CCP LILLE 10 085 25 T 
   

Por ĉiu alia informo:     03 21 22 36 99  aŭ  03 21 07 47 53

ALIĜILO POR LA FEDERACIA KONGRESO 2012 EN WAVRANS-SUR-TERNOISE (62)
 
Familia nomo :  S-ro, S-ino …………………....................…  Persona nomo : …………….................….
Adreso : ……………………………………………………………………………….................................
Lando : …………..……  telefonnumero : ……………………  retadreso : ……….........……...........…… 
 

 Mi alvenos trajne  je la .....h..... en la stacidomon de St-Pol-sur-Ternoise. Bv. veturigi min al la kongresejo. 
    Nombro de partoprenantoj al la Federacia Kongreso:          Adoltoj: …… × 25 € = …….… €
                            Infanoj, studentoj, senlaboruloj: …… × 18 € = ………. €
    

                                                                 Subskribo :
   Bonvolu sendi plej frue.  Dankon!     



Wavrans-sur-Ternoise situas inter Anvin kaj Saint-Pol-sur-Ternoise sur la D 343.
  

Por atingi Wavrans:
- Se vi alvenas de Fruges: direkto St-Pol, Anvin (7 km antaŭ St-Pol).
- Se vi alvenas de St-Pol (urbocentro) direkto Fruges, Anvin (7 km post St-Pol).
  

Adreso de la kongresejo: Lernejo de Wavrans-sur-Ternoise 
    31, rue de Fruges. 

  

Interreta ligilo al la preciza situo de la kongresejo (Google Maps):   http://g.co/maps/3c3pg  

Jen kelkaj vortoj pri Emile Grosjean-Maupin:
  

Li naskiĝis en 1863 en Nancy,  kaj mortis en 1933 en Hernicourt (Pas-de-Calais).
Agregaciulo  pri  gramatiko,  li  estis  universitata  profesoro  en  Parizo,  emerita  direktoro  de  la  ŝtata  altlernejo  por  
geblinduloj.  Li  esperantistiĝis  ekde  1906  kaj  okupiĝis  ekskluzive  pri  lingvaj  demandoj.  Li  verkis  multnombrajn  
recenzojn kaj  artikolojn en « La Revuo »,  « Esperanto triumfonto »,  « Literatura Mondo » kaj  multaj  aliaj.  Li  estis 
konstanta redaktoro de « Franca Esperantisto » dum ĝia tuta ekzistado (1908-1921). Grosjean-Maupin estis ankaŭ 
kunlaboranto de la Enciklopedio de Esperanto.
Li aperigis la vortarojn Esperanto-Franca en 1910 kaj  Franca-Esperanto en 1913. Li kunlaboris kun Camille Aymonier, 
Becker, Rudolf Sprotte, Jules Thiébault, Gaston Waringhien…
SAT-Amikaro intencas reeldoni lian Plenan Vortaron.
  

Nia multnombra partopreno al la kongreso honorigos
tiun neforgeseblan pioniron de Esperanto.

-2-

http://g.co/maps/3c3pg

