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La restadejo Ty Boul’
Ouarn situas ĉe la piedo de la
montaro Arrée, en la regiona
parko Armoriko kaj en la
montarvilaĝeto Plounéour-

Menez. Tiu loko estas mirinda
pro la rara sovaĝa beleco
prezervita en la koro de
Bretonio kaj alvidebla de la
restadejo, surface vasta je 3
hektaroj.

La restoracio, spaco-
hava kaj hela dank’al fenestroj
kun larĝaj vitroj malfermiĝas
al teraso , kiu ofertas
alrigardon al unika panoramo
de la montaro Arrée.

La restadejo akceptas

nin en trankvila etosa kadro,
inter arboj, kiuj beligas la
lokon. Vi povos laŭvole uzi
saŭnon, sportsalonon, ludojn ….
kaj trinkejo estos je via servo.

Kvaliteco, simpleco kaj
amikeco estas la vortoj kiuj
karakterizas tiun restadejon.

================
* T y Bou l ’ o u arn

signifas : Ty = domo ; Boul=
globo ; Ouarn= Fero. Domo de
la globo el fero

T i u n o m o e s t a s
heredaĵo de la pasinteco. En
tiu loko estis fabrikataj ,dum
la marmilitoj, ferkuglegoj por
la kanonoj de la reĝa ŝiparo.

LA RESTADEJO « Ty Boul’Ouarn »*
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MAPO POR ALVENI SEN ERARI ĜIS LA RESTADEJO

Aldono : por le personoj, kiuj dezirus resti kelkajn tagojn pli, mi po-
vus, laŭdemando, rezervi hotelon apud la stacidomo de Morlaix, el kie la
uzado de la transportoj estas pli facila por ĉirkaŭviziti la regionon.

Note : pour les personnes qui souhaiteraient rester quelques jours de
plus je peux ,à leur demande, réserver des chambres d’hôtel près de la
gare de Morlaix d’où les transports sont plus accessibles pour visiter la
région.
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Sabaton la 28an de marto
matene : vizito de la urbo
Morlaix

Malkovro de la urbo
Morlaix kun gvidanto (ino) sub
organizo de la turisma oficejo.

De la unua etaĝo de la
fervoja viadukto, kiu kunligas la
du flankojn de la urbo, vi ĝuos
admirindan panoramon . La
gvidanto (ino) prezentos al vi la
historion kaj la evoluadon de la
urbo. La tabakmanufakturo
p lenumis longtempe la
ekonomian riĉecon de la urbo,
ankaŭ la havenon, kiu antaŭe
ludis gravan rolon, precipe je la
epoko de la komerco de lino. En
la centro de la urbo vi
malkovros la malnovajn

stratetojn, kies domfasadoj,
kovritaj per ligno aŭardezoj,
atestas pri alia epoko. Ekzistas
ankoraŭ hodiaŭ du viziteblaj
domoj nomataj «à Pondalez»,
esprimaĵo kiu signifas ke, en ĉiu
etaĝo, en la granda salono,
troviĝas galerio, kiu transiras,
la grandan salonon laŭla flanko
kaj ebligas aliri al apartementoj
situantaj ĉe la korta flanko.

Okazos ankoraŭ aliaj
komentar ioj pri diversaĵoj
rilataj al la ramparoj, al la domo
de la dukino Anne, al la lavejoj…

Restos al ni iom da tempo
antaŭol enbusiĝi, por viziti la
kutiman sabatan stratbazaron
kun multaj originalaj budoj.

MORLAIX

Viaduc de Morlaix
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La vi zi to de
Océanopoli s en la
haveno de Brest, estos
klarigata per gvidantoj
(inoj) de la societo. Tri
spacoj estos mal-
kovrataj : unu prezentas
la vivon en mez-
temperatura klimato, en
alia temas pri la tropika
vivo kaj en la lasta pri la
glaciaj temperaturoj.

Miloj da fiŝoj
multkoloraj kaj aliaj
strange aspektantaj
kaptos atenton kaj
scivolemon. La pingvenoj
kiuj observas rigoran
disciplinon, plaĉos al nia
rigardo. La otarioj, kiuj
en samaj fluaj movadoj
elegante naĝas, scios
tuŝi nian korsenton.

L a g v idanto j
gvidos nin en ĉiuj spacoj
kaj scios kapti nian
atenton per
d i v e r s a j
i n t e r e s a j
komentarioj.

Oceanopolis
e s t a s
paradizo de
la ma ra
fiŝaro ; tie
la tuta vivo en la
oceanoj estas reduktita
al homa skalo.

Oceanopolis mal-
fermis siajn pordojn en
la jaro 1990. Ĝi
transformiĝis denove en
la jaro 2000 por alporti
novajn riĉecojn en la
viziteblaj lokoj. La
surfaca teritorio estas
5-hektara kaj la vizit-
eblaj lokoj kovras 8 000
m²; 10 000 fiŝoj kaj
marbestoj apartenas al
1000 malsamaj specoj.

Oceanopolis estas
la plej turisma vizitloko
en Bretonio. En ĝi
laboras en malalta
sezono 170 personoj kaj

300 du m
plena somera
sezono.

OCEANOPOLIS

Les coraux

Tropical marin
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LA MONTARO ARRÉE
La ĉeno nomata «Montoj

d’Arrée» troviĝas en la nord-
orienta parto de la départe-
mento Finistère. Ĝi dispartigas
du grandajn regionojn interne
de la départemento : je la
flanka maro, «le Léon» kiu
etendiĝas ĝis la marbordo, kie
St Pol de Léon estas la ekono-
mian centron pro la legoma
komerco (art iŝokoj, flor -
brasikoj, bulboj, petroselo…) ;
aliflanke «la Cornouaille» kies
ĉefurbo Quimper, malfermas
pordojn al départemento
«Morbihan » (bretona lingvo :
malgranda maro) kaj al sud-
okcidenta franca regiono. La
montaro Arrée, orienta flanko,
atingas aukaŭ la grandan
arbaron Huelgota, en kiu
se kr et e ka ŝiĝas mu lt aj
legendoj rilataj al reĝo Arthur
kaj pri multaj aliaĵoj.

Meze de la montaro
Arrée troviĝas loko, kiun ni
vizitos, kaj kie ni manĝos
popolan bongustan manĝaĵon
nomitan : «Kig ha Farz» en

bretona lingvo.(porka viando
kun speciala semolo).Tiu loko
nomiĝas : «Le Youdig». La
estro rakontos al ni epizodojn
de la vivo en la montaro ; la
legendojn rilate al diversaj
popolaj pensoj : la vivon de la
koriganoj, stranga armeo de
malgranduloj, kiuj aktivas nur
nokte ; li ankaŭ elvokos
«l’Ankou», teruran famkonatan
ske leton, ki u spegulas
danĝeron kaj morton ktp...

Estos ankaŭvizitinda la
unua nuklea uzino en Francio.
Ĝi nun estas en malaktiva fazo.
Apude, la lago de Brennilis kiu
servis al la funkciado de la
nuklea uzino. Dum autobús-
rondirado ni haltos supre de la
monto St Michel de Braspart
kaj poste ni vizitos la tipan
preĝejon en St Herbot. Fine,
autaŭ rehejmeniĝi ni vidos la
muzeon en le Youdig, sub la
gvidado de la estrino.

La montaro Arrée
troviĝas en la Armorika parko
kreita en la jaro 1969. Ĝi
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enhavas 39 vilaĝojn sur areo
172 000 hektarojn vasta. Tiu
kreado ebligis la riĉigon de tiu
antaŭe malriĉa regiono, kiu
nun malfermiĝas al turismo.
La rekonstruado de multaj

dometoj, precipe por luada
u z a d o k o n t r i b u i s a l
revigligado de tiuj vilaĝoj
autaŭe ofte forlasitaj de la
homoj.

La loĝantaro de la
montarvilaĝoj estas konata

kiel homoj modestaj kaj
sindonemaj. Tra la aspekto de
la nunaj montoj, kies plej alta
pinto atingas la altecon je
384 metroj, kaj nomiĝas Roc
Trévézel, oni malfacile imagas
ke antaŭmiloj da jarcentoj,
antaŭ la gravaj topografiaj
ŝanĝiĝoj, la plej alta pinto de
tiu montaro atingis altecon pli
ol 5 000 metran !!!

Hodiaŭ la vivo en tiu
montaro disvolviĝas laŭ la
malrapida ritmo de la sezonoj,
kaj ankoraŭpezas la tradicio
kiu kunmiksas la ĉiutagan
laboron kaj la gravecon de la
tradiciaj kredoj. La alta
rekonstruita televida pilono,
kiu dissendas la novaĵojn al la
loĝantaro, ŝajnas superrigardi
la domanon rememorante tiun
tagon de la jaro 1976, kiam
bombo detruis ĝin. Malgraŭ
pluraj analizoj, neniu pruvis la
kulpon de iu persono aŭgrupo.
Nur mortis la pilongardisto
pro koratako.

Les Monts d’Arrée
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La urbo Brest
tra la rigardo de la poeto

Jacques Prévert,
ĵus post la fino de la milito

Oh Barbara
Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n’était plus pareil et tout est abîmé
C’est une pluie de deuil terrible et désolée
Ce n’est même plus l’orage
De fer d’acier de sang
Tout simplement des nuages
Qui crèvent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l’eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin très loin de Brest
Dont il ne reste rien.

(Article sur Brest en page 13)
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27a de marto — 1a de aprilo 2009

Organizanto - Organisateur :

Jean Mével
Tel. : 33(0)298686457
mevel.jean@wanadoo.fr

□ Viro - homme □ Virino - femme

□ FFEA membro - membre □ IFEF membro - membre

Familia nomo - Nom: ………………………………………………………………………………
Persona nomo - Prénom: ………………………………………………………………………………
Kompleta adreso - Adresse: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ret-adreso - Courriel : ………………………………………………………………………………

Mi venos aŭte/trajne la je la horo.……………………… ……………
Je viens en voiture/en train, le à heures.

Mi konscias, ke mi devas havi propran asekuron pri sano kaj akcidento.
J’ai conscience que je dois avoir une assurance couvrant santé et accident.

En stacidomo de Morlaix, la vendredo 27an de marto : komuna aŭtobus-transporto post alveno
de la trajno je 17:04 alvenante el Parizo.
En gare de Morlaix, le vendredi 27 mars : transport par autocar après l’arrivée du train de
17:04 en provenance de Paris.

Ne membroj de FFEA nek de IFEF  Kotizo :
10 €

Non membres de AFCE ni de IFEF  Cotisation:

ATENTU ! LIMDATO por aliĝi : la 15an de februaro 2009
Post tiu dato, pli 20 €por unu persono.

ATTENTION ! Date limite d’adhésion : 15 février 2009
Après cette date, 20 €de plus par personne

A.F.C.E.
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Gastoprezo* (duontagaprezo)
Hébergement* (demi pension)

Sumo
Total

Gastoprezo 27/03 /09 ĝis 01/03 /09
(5 noktoj) por unu persono.
Hébergement du 27/03/09 au 01/03/09
(5 nuits) par personne.

292 €

Sumo / Total A1 =

*la nokta gastoprezo entenas vespermanĝon, tranokton, matenmanĝon.
*l’hébergement comprend le dîner, la nuit et le petit déjeuner

AŭElektu vian restadon : (inkluzivas la distrajn vesperojn)
Ou Choisissez votre séjour : (Soirées d’animation incluses)

Dato de via alveno - Date de votre arrivée : ………………………………………………………
Dato de via foriro* - Date de votre départ*: ……………………………………………………
* la 1a de aprilo aŭtobuso ĝis Morlaix (foriro je la oka por la trajno de 09:21)
* le 1er avril autobus jusqu� à Morlaix (départ 8 heures pour de train de 09:21)

Gastoprezo 27/03/09 - Pension 27/03/09 60 €

Gastoprezo 28/03/09 (kun bankeda suplemento) -
Pension 28/03/09 (avec supplément banquet)

70 €

Gastoprezo 29/03/09 - Pension 29/0309 54 €

Gastoprezo 30/03/09 - Pension 30/03/09 54 €

Gastoprezo 31/03/09 - Pension 31/03/09 54 €

Sumo / Total A2 

Restado / Séjour

Anoncu se vi deziras
vegeteranan manĝaĵon .

Annoncez si vous souhaitez
une nourriture végétarienne.

jes
ne

oui
non
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Sabato: E1 Duontaga Ekskurso MORLAIX
(inkluzivas la tagmanĝon)
Samedi : E1 Excursion de la demi journée à MORLAIX
(comprend le déjeuner)

23 €

Dimanĉo: E2 Tuttaga Ekskurso BREST
(Tagmanĝo en Océanopolis)
Dimanche : E2 Excursion de la journée BREST
(Repas à Océanopolis)

47 €

Lundo: E3 Tuttaga Ekskurso en MONTARO ARREE
(Tagmanĝo en le Youdig)
Lundi : E3 Excursion de la journée LES MONTS D’ARREE
(Repas au Youdig)

40 €

Mardo: E4 Tuttaga Ekskurso Roscoff / St Thégonnec /
Guimiliau (inkluzivas la tagmanĝon en Ty Boul Ouarn)
Mardi : E4 Excursion de la journée Roscoff /St Thégon-
nec / Guimiliau (comprend le déjeuner à Ty Boul Ouarn)

33 €

Sumo / Total B 

Ekskursoj / Excursions

Sumo A1 aŭA2 Total A1 ou A2

Sumo B Total B

Tuta sumo Total final

…………. €

…………. €

…………. €

Pago-eblecoj Possibilités de paiement

Sendu aliĝilon kaj ĉekon je la nomo
de AFCE al :

Jeannine Daguin
résidence Bellefontaine

11 rue Louis Gain
49100 ANGERS

Adressez l’adhésion et le chèque au
nom de AFCE à:

Jeannine Daguin
résidence Bellefontaine

11 rue Louis Gain
49100 ANGERS

La eksterlandanoj pagos la restadan
koston je ilia alveno.

Les étrangers paieront le séjour à
leur arrivée.
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NOTOJ DE LA ORGANIZANTO
La aliĝlimdato estas fiksita la 15 an de Februaro ĉar nepre necesas

konfirmi la rezervadon de la aŭtobuso kelkajn semajnojn antaŭe. La aliĝiloj
alvenontaj poste estos individue pritraktataj rilate al la loĝado kaj al la
aŭtobuso-plenigo.

Estas rekomendate al tiuj, kiuj povos tion fari, aliĝi kiel eble plej frue
por ĝui la plej taŭgajn kondiĉojn.

Rememoro : post tiu dato, suplemento de 20 €por ĉiu persono.

La date limite d’inscription a été fixée au 15 février car il y a obliga-
tion de confirmer la réservation des autocars quelques semaines aupara-
vant. Les inscriptions tardives seront individuellement traitées en fonc-
tion du logement et du remplissage des cars.

Il est recommandé à ceux qui le pourront de s’inscrire le plus tôt pos-
sible pour bénéficier des meilleures prestations.

Rappel : après cette date supplément de 20 €par personne.

La pago de la restado povas okazi laŭdiversaj eblecoj :
La tuto kun la aliĝo
30% kun la aliĝo kaj la resto je la alveno
30% aŭpli kun la aliĝo kaj la resto je la alveno

Le paiement du séjour peut se faire selon diverses possibilités :
Le tout avec l’adhésion
30% avec l’adhésion et le reste à l’arrivée
30% ou plus avec l’adhésion et le reste à l’arrivée

EKZAMENOJ / EXAMENS

□ UNUA GRADO (premier degré) / □DUA GRADO (second degré)

Limidato por sin anonci : 15/02/09
Date limite pour s’annoncer: 15/02/09
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LA URBO BREST

Di ma nĉe n i v i z i t o s
Oceanopolis, kiu situas en la urbo
Brest, ĉe la plezurhaveno. Alia
artikolo traktas pri Oceanopolis
kaj la gvidanto (ino) alportos al ni
ege pli da informoj. La urbon
Brest ni nur parte traveturos
aŭtobuse. Tamen tiu urbo meritas
longan artikolon, ĉar ĝi travivis
interesan evoluadon de post sia
kreado ĝis la nuna tempo.

Iom da historio
La urba konstruado

datumas de la romia epoko kaj en
tiu tempo la urbo ĉirkaŭigis la
kastelon situantan ĉe la komenco
de la ĉefa strato Siam. Tra la
jarcentoj la urbo ofte ŝanĝis sian
nomon. La du lastaj estas Bresta
kaj poste Brest- la Penfeld (nomo
de la rivero, kiu trafluas la
milithavenon). Finfine la nomo
fariĝis Brest.

En 1593 Brest ricevis de
Henriko la Kvara la statuton de
urbo, kio donis al ĝi multajn
novajn avantaĝojn. En 1631
R iche l ieu konstru ig i s l a
milithavenon kaj la arsenalon. En
1683 Vauban fortikigis la urbon.
En 1686 alvenis en Brest 3
ambasadoroj de la reĝo de

SIAM akompanataj de servistoj.
Ili venis por renkonti Ludovikon la
dek kvaran en Versailles. La
Brestanoj fervorege akceptis ilin
kaj ili ĝoje defiladis sur la strato
St Petro. Honore al tiu vizito, tiu
strato estis poste nomata :
strato de Siam. Hodiaŭĝi estas
unu el la ĉefaj stratoj de Brest.

Komence de la XVIIIa
ja r c en t o k o me nc iĝi s l a
konstruado de la komerca haveno
kaj en 1750 estis konstruata la
bagno, kie estis enfermita la
famkonata Vidocq, kiu sukcesis
tamen forsavi sin.

La revolucia epoko
El tiu tempo oni scias, ke la

brestanoj grandparte favoris al
la revolucio de 1789. La 10an de
aŭgusto 1792, grupo partoprenis
kun alia grupo de Marseille en la
aresto de la reĝo Ludviko la XVIa
en “les Tuilleries” en Parizo. En
17 95 la si tuac io denove
normaliĝis post la epizodo de la
Teroraj tribunaloj.

La Dua Imperio
De la revolucio ĝis la jaroj

1850, la urbo ne progresis pro
diversaj kaŭzoj. Ekde 1856
Napoléon la IIIa alportis novan



Nacia Kongreso FFEA 2009 en Plounéour-Menez
Page 14

impulson al la ekonomio per la
konstruado de la nova ponto (nacia
ponto) super la rivero Penfeld, kiu
kunligas la vilaĝon Recouvrance kun
la urbo Brest. Li ankaŭpligrandigis
la Arsenalon, permesis la realigon
de la komerca haveno kaj la
alvenon de du fervojaj linioj ĝis
Brest.

La XXa jarcento
En 1917 la haveno vidis la

alvenon de la usonaj soldatoj por
helpi al la fino de la unua mond-
milito. La 19an de junio 1940 la
germanaj soldatoj alvenis en la
urbon. Ekde 1941 ĝis la liberado de
la urbo per la Amerikanoj, la 10an
de septembro 1944, post 43-taga

sieĝo, la aliancanaj aviadiloj
bombadis la urbon, por ĝeni la
instaladon de la germanaj soldatoj.

La damaĝoj estis grandegaj
kaj bone resumitaj per la poezio,
en aparta loko verkita, de Jacques
Prévert, kiu titol iĝas : “Oh
Barbara…”

La rekonstruado
Por rapide helpi la multajn

homojn sen loĝejoj, la registaro
starigis, en multaj kvartaloj, ligno-
domojn donacitajn plejparte de la
Amerikanoj. Tiuj dometoj nomitaj
“Barakoj” estis sufiĉe komfortaj
kaj grandaj kaj havis ĝis kvar
ĉambrojn.

Starigo de la unuaj barakoj ,franca tipo,en 1946,en la kvartalo Polygone-Butte
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Samtempe, jaron post
jaro progresis la konstruado
de novaj turloĝejoj nomataj
HLM. Sed en la barakoj la
etoso estis bona, ĉar ĉiuj
homoj helpis unu la alian, por
solvi la ĉiutagajn problemojn.
Ĉiu kvartalo fariĝis kvazaŭ
vilaĝeto, kie estis starigitaj
komercoj, urbodomo, poŝt-
oficejo, kaj eĉpreĝejo. Multaj
homoj laboris en la Arsenalo
kaj vespere la urba etoso estis
vigla dank’al la ĉeesto de la
maristoj de la franca Ŝtato,
bazitaj en la milithaveno.

Finfine, post riparo de la
militdamaĝoj, la loĝantoj estis
reloĝataj en la grandaj turoj
(HLM) kaj multaj personoj
translokiĝis ne kun plezuro, ĉar
ili alkutimiĝis al la vivo en la
barakoj, kie ĉiuj homoj havis
bonegajn ĉiutagajn rilatojn. La
lasta barako malaperis en
1984.

Brest hodiaŭ
Nun Brest, kiu havas

150 000 enloĝantojn, rapide
alpaŝas al moderniga vivo. En

pluraj fakoj, kiuj rilatas al
maro, ĝi estas en la unuaj
rangoj de la moderna socio. La
spaco Technopole estas centro
de la inventoj kaj de la
esploradoj. La komerca haveno
tute moderniĝas per novaj
k o n s t r u a ĵo j . B a l d aŭ
komenciĝos la laboroj por
instali la elektran tramon.
Lastjare la flughaveno fariĝis
la plej granda kaj moderna en
Bretonio. Grandaj magazenoj
kiel IKEA estis konstruataj ĉe
la periferio de la urbo.
Oceanopolis aspektas kiel
gvidlumilo de la urbo kaj de la
haveno, direktita al estonteco
kunligita kun la oceana vivo.

La rodo, laŭdire unu el la
plej belaj en Eŭropo, alvokas al
aliaj aventuroj. Hieraŭla urbo
vivis laŭla ritmo de la arsenalo,
hodiaŭblovas la vento por alia
estonteco, sen forgesi la
pasintecon kaj sen forĵeti la
nunajn tradiciojn.
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La fiŝ-aŭkciejo de Ros-
coff estas vendo-loko de fiŝoj
preparitaj en kestoj laŭkate-
gorioj kaj voĉvenditaj per iu
profesiulo al konataj aĉetan-
toj, kiuj agas nome de grandaj
fiŝdeponejoj, magazenoj aŭ
fiŝvendistoj. La vendisto
proponas prezon kaj rapide
anoncas altiĝon aŭmalaltiĝon
ĝis kiam iu aĉetanto konsentas
pri ĝi. Por ricevi tiun
konsenton la aĉetanto faras
diskretan signon al la vendisto
(ekzemple okulsignon). La
vendisto antaŭe konas la
jesajn aŭneajn signojn de ĉiu
aĉetanto.

La vendisto agas por la
plej bonaj profitoj de la

fiŝkaptistoj kaj, male, la
aĉetantoj agas je profito de
fiŝvendistoj aŭ de grandaj
magazenoj. Filmo ebligos pli
konkrete lerni la mekanismon
de tiu vendo-metodo.

Hodiaŭ, preskaŭĉie, tiu
tipa vendmaniero malaperis
ĉar la komputilo anstataŭis la
homon. Nun, nur unu puŝo sur
butono sufiĉas por aĉeti, kaj
la aĉetanto povas eĉoperacii
hejme antaŭsia ekrano, kie li
ricevas ĉiujn informojn –
skribe kaj bilde- por aĉeti la
elektitan kvaliton kaj la
necesan kvanton.

Kiam ne ĉiuj fiŝoj estas
venditaj, ili estas preparitaj
kiel nutraĵo por bestoj.

Interesa vizito, dum kiu
vi ankoraŭekscios la nomojn
de la fiŝoj kaptitaj en tiu
marsektoro kaj la nomojn de
la diversaj ŝipoj uzitaj por tiu
fiŝkaptado.

LA FIŜ-AŬKCIEJO (Criée) EN ROSCOFF

La nova fiŝ-aŭkciejo de Roscoff
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« ALGO PLUS » : LA NOVA ENTREPRENO

La entrepreno Algo Plus
estis kreita antaŭ15 jaroj. Tiu
entrepreno prezentas novajn
aktivecojn por la estonteco.
Oni scias, ke la estontaj
nutraĵoj de la homoj parte
venos de la maro, ne nur la
fiŝoj, sed ankaŭ la diversaj
algoj en kiuj troviĝas la gravaj
necesaj vitaminoj. Algo Plus en
Roscoff ĉiutage rikoltas inter
unu kaj du tunojn da algoj.
Parto estas vendita al
fiŝvendistoj kaj utilas por
konservi freŝan temperaturon
al la fiŝoj dum transporto. La
alia parto estas transformita
por akompani la nutraĵojn post
miksado. La algoj estas ankaŭ

uzitaj por
f a b r i k i
kosmetikajn

produktaĵojn : por flegi la
haŭton aŭ por uzado en la
banejo.

Post mallonga film-
prezentado kaj interesaj
klarigoj pri la multeblecoj uzi
la algojn, vi povos laŭvole
gustumi tiujn produktaĵojn kaj
eĉaĉeti, se vi havas intereson.
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GUIMILIAU

Guimiliau estas eta
vilaĝo, kie loĝas 950 homoj.
Situanta en la norda parto
de la departamento
Finistère inter du mez-
grandaj urboj, Landivisiau
(6 km) kaj Morlaix (20 km)
la vilaĝo ricevas ĉiujare la
viziton de 150 000 turistoj
el Francio kaj el multaj
landoj. En Guimiliau troviĝas
unu el la plej belaj religiaj
monumentoj, kiuj kunigas
preĝejon , kalvarion kaj
triumfan pordo-enirejon. La
kalvario ornamita de pli ol
200 granitstatuoj rakontas
tra 37 scenetoj la biblian
vivon. En tiu epoko, la homoj

ne scipovis legi kaj la celo de
tiuj statuoj estis instrui per
olkulrigardo la religiajn
tekstojn al la popolo.

Tiu kalvario estis
konstruita dank’al riĉeco
ricevita de la lina komerco
tre disvolvita en tiu epoko en
la regiono.

Por pli longaj sciigoj
pri la monumentoj de
Guimiliau sperta gvidantino
klarigos al ni la ĉefajn
sekretojn, kiuj sin kaŝas
malantaŭ ĉiu granitstatuo,
kiu ornamas la kalvarion kaj
la preĝejon.
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Survoje al Guimiliau ni
haltos en la urbeto St
Thégonnec por libere viziti
la imponan preĝejon, kies
stilo tute ne similas al tiu de
Guimiliau.

En St Thégonnec
okazis dramo auta ŭ
proksimume 10 jaroj : iun
matenon la preĝejo brulis
kaj malgraŭ la rapida

interveno de la loĝantaro kaj
de la profesiaj fajrosoldatoj
multaj statuoj faritaj el
ligno, estis detruitaj. Kelkaj
povis esti restorigitaj en la
atelieroj de la Belaj Artoj
en Rennes.

Estas rimarkinda en
la preĝejo la belega
skulptita katedro, kie
antaŭe la pastro predikis.

ST THEGONNEC
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Bonan restadon
en Finistère ! ! !


