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www.espero.bialystok.pl

O esperancie 
w Internecie

Białostockie  Towarzystwo  Espe‐
rantystów    serdecznie  zaprasza  do 
odwiedzin    strony  internetowej.  Na  niej 
białostoccy  esperantyści  regularnie 
zamieszczają    informacje  o  najciekawszych 
wydarzeniach  związanych  z  esperantem  w 

Białymstoku  i  regionie.  Można  tam  także 
znaleźć m. in. teksty dotyczące historii ruchu 
esperanckiego  i  jego  najwybitniejszych 
przedstawicieli,    informacje  o  szlaku 
esperanta  oraz  listę  projektów,  w  których 
organizacja bierze udział. 

Istotną  częścią  strony  jest 
kalendarz  Google,  który  każdy  może 
abonować  –  dzięki  temu  na  telefonie 
pojawiać  się  będą  przypomnienia  o 
nadchodzących  wydarzeniach  esperanckich.
Adres  strony  to  www.  espero.bialystok.pl.
P. Wierzbowski

Konkurs literacki 2019

Jestem obywatelem świata
Książnica  Podlaska  im.  Łukasza 

Górnickiego  w  Białymstoku  i  Białostockie 
Towarzystwo  Esperantystów  ogłaszają  9. 
edycję  konkursu  literackiego  „Esperanto  łą‐
czy  ludzi”  na opowiadanie pt.  „Jestem oby‐
watelem  świata”.  Konkurs  został  objęty 
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Białegostoku.

Celem  konkursu  jest  m.in.  krze‐
wienie  idei esperanta  i  języka zainicjowane‐
go  przez  białostoczanina  Ludwika  Łazarza 
Zamenhofa,  jako  uniwersalnego,  ponadna‐

rodowego środka porozumiewania się ludzi, 
inspirowanie  wszystkich  do  czytania  litera‐
tury pięknej oraz próba oceny świata, który 
nas otacza, w kontekście wspólnego  języka. 
Konkurs dedykowany jest dla młodzieży po‐
wyżej 15. roku życia i dorosłych.

Prace    do  3  stron  maszynopisu 
(mogą być napisane  w języku polskim lub w 
esperanto)  należy  przesłać  do    30 września 
2019  na  adres  f14kp@ksiaznicapodlaska.pl 

lub  dostarczyć  osobiście  do  Centrum  Za‐
menhofa przy ul. Warszawskiej  19  –  „Espe‐
ranto‐Libraro”.  Dla  autorów  najlepszych 
prac  przewidziane  są  nagrody  rzeczowe  i 
wyróżnienia.  Wszystkie  10  nagrodzonych  i 
wyróżnionych  utworów  ukaże  się  w  zeszy‐
tach  literackich  „Bjalistokaj  kajeroj  n‐ro  9” 
w  2  wersjach  językowych:  po  polsku  i  w 
esperancie. 

Prace  nagrodzone  i  wyróżnione 
będą przedstawione w czasie 20. Białostoc‐
kich  Dni  Zamenhofa  i  na  stronie  Towarzy‐

stwa oraz na Facebooku 
fb.com/bjalistoko,
  a  praca  nagrodzona  Nagrodą  Główną  do‐
datkowo  na  stronach  espero.bialystok.pl, 
ksiaznicapodlaska.pl.

Szczegóły,  w  tym  regulamin  kon‐
kursu  znajduje  się  na  stronie:  https://espe‐
ro.bialystok.pl/pl/konkurs‐literacki‐2019/

Spotkania klubowe
15  lutego w  klubie  przy  Pięknej 

3  odbyło  się  spotkanie  z  Elą  Karczewską, 
która  opowiedziała  o  listopadowym  wy‐
jeździe  grupy  esperantystów  do  Maroka. 
Oprócz  wysłuchania  ciekawej  prezentacji 
uczestnicy  mogli  spróbować  tradycyjnych 
słodyczy marokańskich  oraz  herbaty  zwa‐

nej „marokańską whisky”.
18  lutego  Stanisław  Dobrowol‐

ski  z  Fundacji  im.  Ludwika  Zamenhofa 
przygotował  spotkanie  „Słodkie  Esperan‐
to”,  którego  głównym  tematem  był  cu‐
kier.  Można  było  wziąć    udział  w 
konkursie  ze  znajomości  słów  esperanc‐
kich  tematycznie  związanych  ze  słodycza‐
mi,  poznać  ciekawostki  związane  z 
cukrem  oraz    samodzielnie  przygotować 
watę cukrową.

22  marca  Nina  Pietuchowska 
opowiadała o San Marino – najstarszej re‐
publice  i  jednym  z  najmniejszych  krajów 
świata. W  sierpniu  2018  r.  odbył  się  tam 
85. Włoski Kongres Esperantystów, w któ‐
rym uczestniczyła Nina. Mogliśmy  poznać 
jej  wrażenia  z  imprezy,  dowiedzieć  się  o 
kraju,  jego  historii,  regionie  i  tradycjach.

Białostocka 
Kawiarnia Językowa

W  każdy  2.  i  4.  poniedziałek 
miesiąca od godz. 18 zapraszamy na spo‐
tkania  organizowane  w  białostockiej  Ka‐
wiarni  Fama.  Wśród  stolików,  przy 
których  ćwiczyć  można  języki  świata, 
znajduje  się  również  esperancki.
Białostocka  Kawiarnia  Językowa  zainicjo‐
wana  przez wolontariuszy  BTE w  2009  r. 
skupiła wokół  siebie  spore  grono  uczest‐
ników,  a  spotkaniom  towarzyszą  często 
prezentacje  dotyczące  języków  i  kultur 
świata. 

Serdecznie  zapraszamy  wszyst‐
kich  zainteresowanych  chcących  posze‐
rzać  swoją  znajomość  języków  w 
najprostszy sposób – w luźnej atmosferze 
przy kawiarnianym stoliku.

P. Wierzbowski, fot. Marek Dąbrowski

Tra la Mondo




