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Antikva kaj glora pola urbo Vroclavo, estis loko, kie de la 15-a ĝis la 19-a de aprilo 
2015  okazis  ekumenaj  Bibliaj  Tagoj  kun  la  kantaro  Adoru.  Domo  nomata  Notre  Dame 
en la strato  de Sankta  Marteno  apartenas  al Kongregacio  de  Fratulinoj  de  Notre  Dame. 
Programo por 46 partoprenantoj el ok eŭropaj landoj (AT, CZ, DE, IT, NL, PL, RO, SK) estis 
bonege preparita danke al Teresa Pomorska, muzikisto Stefan Lepping kaj aliaj geperantoj.

Nia veturado el Brno al Vroclavo daŭris ses horojn. Ni veturis el Brno trans Blansko, 
Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Letohrad kaj Kłodsko.

 Merkrede vespere la partoprenantoj aŭskultis interesan rakonton de estrino de la Notre 
Dame kaj pastro Stanisław Pawlaczek pri fondado de la Domo, poste ĉiu el ili prezentis sin 
al la  aliaj.  La  unua  Esperanto-grupo  en  Vroclavo  (tiamnome  Breslau)  estis  fondita  jam 
en la jaro 1905. En la jaroj 1907 – 1909 formiĝis kristanaj (evangelianaj kaj katolikaj) grupoj. 
En la jaro 1961 okazis en Vroclavo la 16-a Tutpollanda Esperanto-Kongreso, kiun partoprenis 
650 personoj.   

Ĵaŭde,  vendrede  kaj  sabate  la tago  komenciĝis  per  rozaria  preĝo  je  la  7-a  horo 
kaj sankta meso en la kapelo.  Komuna matena preĝo kaj matenaj laŭdoj malfermis novan 
tagon, kiu alportis al ĉiuj partoprenantoj novajn travivaĵojn en amika etoso. 

Post  matenmanĝo  kaj  komuna  kantado  komenciĝis  prelegoj  pri  Apokalipso.  Lasta 
libro de Nova Testamento, la Apokalipso de Johano, vere ne estas facila legado. En la teksto 
pri revelacio de Johano estas multe da simboloj, preskaŭ ĉiu vorto povas enhavi sian kaŝitan 
sencon. Sed ambaŭ prelegintoj, pastro Wilibald Kunigk kaj pastoro Wolfram Rohloff, bravure 
gvidis  nin  trans  ĉapitroj  kaj versoj.  Jes,  nuna  mondo  estas  endanĝerita  de  militoj 
kaj katastrofoj – iu trafe rimarkigis, ke apokalipsaj ĉevalrajdistoj el Apokalipso de Albrecht 
Dürer daŭre havas freŝe nigran koloron. La Sankta Biblio donas al ni esperon kaj montras 
al ni la Savon.

Tagmanĝoj kaj ĉiuj aliaj manĝaĵoj prezentis al ni sanan polan kuirejon – poloj vere 
scias  bonguste  kuiri!  Posttagmeze  kaj  vespere  ni  povis  ekkoni  belegan  urbon,  kiu  estas 
la kvara urbo en Pollando laŭ grandeco. Tie loĝas pli ol 630 miloj da loĝantoj. La urbo situas 
ĉe la bordo de la rivero Odro, ĝi havas 12 insulojn kaj 112 pontojn. Malnova urbodomo estis 
konstruita  en la jaro  1534.  Universitata  urbo  Vroclavo  estas  administracia,  ekonomia 
kaj kultura centro de la Malsupra Silezio. Ĝi havas 24 teatrojn,16 muzeojn kaj 32 galeriojn. 
La dua mondmilito kaŭzis grandajn damaĝojn al la tuta urbo. Nekredeble, ke belegaj lokoj, 
kie ni promenis, antaŭ 70 jaroj estis preskaŭ ruinoj. La urbofiero estas Katedralo de la Sankta 
Johano la Baptisto,  kies  du  turojn  oni  vidas  preskaŭ el ĉiu  loko en Vroclavo.  En la  jaroj 
1822 – 1850 en Vroclavo vivis fama ĉeĥa kuracisto (patologo, fiziologo) kaj natursciencisto 
Jan Evangelista Purkyně (1787 – 1869), kiu estis profesoro de la Universitato de Vroclavo 
kaj faris tie siajn plej signifajn eksperimentojn kaj malkovrojn.

Ĵaŭde  ni  trarigardis  preĝejon  de  Sankta  Maŭricio  kaj  vespere  Miroslav  Šváček 
prezentis  videojn de Bibliaj  Tagoj  en Tuchoměřice  kaj  Ekumenaj  Esperantistaj  Kongresoj 
en Vroclavo kaj Trento-Cadine. 
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La partoprenantoj  ricevis donacon,  la  libron Regulon de Benedikto.  Ili  povis  aĉeti 
tekston de satira komedio de Blanka Fišerová „Ĉerkoturneo“. Unu persono de la komedio, 
malsprita urbestro, ateisto, ordonas al sia sekretariino trovi rapide koncizan enhavon de la tuta 
Biblio sur interreto...  

Vendrede  ni  vizitis  sinagogon,  kie  interpretis  Anna  Skudlarska,  kaj liturgion 
pri muziko en preĝejo de Sankta Nikolao, kun interesa prelego de pastro Aleksander Radecki, 
kiun esperantigis Stanisław Śmigielski. Gitaristo Patryk Filipowicz ĝojigis nin ne nur per sia 
belega muziko, sed ankaŭ per sia sincera emo eklerni bone esperanton. 

Sabate ni vizitis Katedralon de Sankta Johano Baptisto sur Katedra Insulo (Ostrów 
Tumski). Arkidioceza Muzeo, kiu estas la plej malnova muzeo en Vroclavo, gardas historian 
kontinuecon – ekde pli ol 100 jaroj ĝi kolektas antikvaĵojn de la preĝeja arto, kiuj – retiritaj 
el la kulta utilo – enhavas daŭre grandegajn historiajn kaj altajn valorojn. Inter ili troviĝas 
la fama  „Kroniko  el  Henryków“  el  la  13a  –  14a  jarcentoj,  kiu  enhavas  la  unuan  frazon 
skribitan en pola lingvo. En Vroclavo estas ĝis nun sentebla spirito de papo Johano Paŭlo la  
2-a, kiu kuraĝigis naciojn de orienta Eŭropo al batalo kontraŭ totalismaj reĝimoj. En la jaro 
2009 en Alta Porpastra Seminario en Vroclavo okazis la 19-a Ekumena Esperanto-Kongreso.

Bedaŭrinde la tempo en Vroclavo pasis rapide kaj jam alvenis sabata adiaŭa vespero. 
Surprizo estis prezentado de loka muzika grupo Demolo, kies kantisto Wojtek Ławnikowicz 
bonege kantis pole kaj esperantlingve.

Dimanĉe ni partoprenis esperantlingvan sanktan meson en preĝejo de Sankta Marteno.
Apokalipso  estas  signifa  temo,  kiu  meritas  nian  atentemon.  Danke  al  oferema  laboro 
de organizintoj de la Bibliaj Tagoj en Vroclavo 2015 ni iomete proksimiĝis al la Vero.
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