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Piątkowy, drugi dzień wizyty ambasadora Ekwadoru Pana Fabián’a
Valdivieso to rozmowy robocze na temat możliwości zorganizowania w Elblągu Dni Ekwadoru.
Poza Markiem Pruszakiem wiceprezydentem Elbląga oraz radnym Sławomirem Malinowskim w
spotkaniu z ambasadorem uczestniczyli urzędnicy i przedstawiciele instytucji, które wspierać
będą organizację Dni Ekwadoru.
W trakcie swojej pracy z młodzieżą, na lekcjach biologii, często poruszałem temat ochrony
środowiska, a także Amazonii, którą uważa się za zielone płuca naszej planety. Cieszę się, że
będziemy mogli w Elblągu zaprezentować piękną przyrodę i kulturę Ekwadoru – mówił
wiceprezydent Pruszak
Dziękuję za tak pozytywny odzew z jakim spotkałem się w Elblągu. Chcemy pokazać walory
Ekwadoru. Uważam, że głównym słowem wokół którego można zorganizować w Elblągu to
wydarzenie powinna być NATURA – mówił ambasador
W elbląskich przedszkolach i szkołach
Iwona Mikulska dyrektor Departamentu Edukacji przedstawiła kilka możliwości prezentacji
Ekwadoru w elbląskich szkołach i przedszkolach. Mogą to być m.in. prelekcje, konkursy wiedzy
o Ekwadorze, konkursy kulinarne i plastyczne dla najmłodszych dzieci. Ambasador
zadeklarował ufundowanie nagród dla młodzieży uczestniczącej w konkursach. Ciekawym
pomysłem może też być lekcja hiszpańskiego przeprowadzona poprzez jeden z komunikatorów
internetowych pomiędzy uczniami z Elbląga i uczniami wybranej szkoły w Ekwadorze.
Taniec, kino
Magdalena Czarnocka-Kaptur kierownik Gabinetu Dyrektora Centrum Spotkań Europejskich
Światowid zainteresowała stronę ekwadorską możliwością prezentacji filmów tego kraju wraz z
dyskusją o kinie i analizą filmoznawcy. Innym pomysłem Światowida jest możliwość
opracowania przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Elbląska i wykonania przed elbląską
publicznością narodowych tańców Ekwadoru.
Z miejskimi instytucjami kultury
Leszek Sarnowski dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił natomiast
ambasadorowi możliwość współpracy z miejskimi instytucjami kultury, Biblioteką Elbląską,
Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląską Orkiestrą Kameralną i Muzeum ArcheologicznoHistorycznym. W zależności od profilu instytucji może to być m.in. spotkanie z pisarzem z
Ekwadoru, prezentacja prac plastycznych, koncert z muzyką tego kraju, prezentacja
eksponatów, w szczególności pochodzących z badań archeologicznych.
Teraz czas na analizę wszystkich propozycji przed Ambasadę Ekwadoru w Polsce tak, by
ustalić ramowy program wydarzenia. Obie strony ustaliły wstępnie, że Dni Ekwadoru mogłyby
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się odbyć od 13 do 20 maja tego roku. Szczegóły powinny zostać przedstawione podczas
konferencji prasowej, która odbędzie się w kwietniu w Elblągu. Jednak już dziś, jak podkreśla
strona elbląska, Dni Ekwadoru nie wiążą się z wyjazdem żadnej delegacji do Ameryki
Południowej, gdzie leży Ekwador.
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