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HF100LZ nadaje
HF100LZ to specjalny znak okoliczno-

ściowy radiostacji amatorskiej nadającej na 
falach krótkich, np. 80m, 40m, 20m czy 
15m. Stacja zainaugurowała swoją obec-

ność w eterze z okazji setnej rocznicy 
śmierci Ludwika Zamenhofa i pierwszą 
łączność przeprowadzono 12 maja 2017 
roku podczas odbywającego się w Białym-
stoku 36. Polskiego Kongresu Esperanta. 
Była to łączność ze stacją HG0WFF z Węgier.

O czym krótkofalowcy rozmawiają i w 
jakim języku? Czy w esperanto też?

 Lokalnie rozmawia się w swoim, naro-
dowym języku. Polacy rozmawiają ze sobą 
po polsku, Niemcy po niemiecku, Hiszpanie 
po hiszpańsku. W rozmowach międzynaro-
dowych używa się głównie języka angiel-
skiego. W eterze słychać także esperanto. 

Istnieje przecież Międzynarodowa Liga 
Krótkofalowców Esperantystów. Oni spoty-
kają się regularnie i wówczas używają tylko 
esperanta. Stacja HF100LZ przeprowadza 

łączności ze wszystkimi zgłaszającymi się 
krótkofalowcami, bez względu na to, jakim 
językiem się posługują. Jedną z ciekaw-
szych łączności przeprowadziliśmy ze sta-
cją UA9YHA, z Viktorem z miasta Altai na 
dalekim wschodzie Rosji (5640 km w linii 
prostej od Białegostoku). Viktor dawno już 
nauczył się esperanta ale dopiero teraz 
mógł w tym języku rozmawiać z kimś, i to 
wprost z Białegostoku, miasta urodzin Lu-
dwika Zamenhofa. Rozmowa była dość dłu-
ga, Viktor nie krył radości i przekonał się 
naocznie, że esperanto to wspaniały język 
międzynarodowy. 

Wyspy Alandzkie, Jordania, Finlandia... 

Ciekawie też przebiegała łączność z Ja-
pończykiem (OJ0O), który pracował z Wysp 
Alandzkich. Przez tydzień przeprowadził on 
aż 17 000 QSO (łączności). Przy okazji spo-
tkania ze stacją HF100LZ Japończyk dowie-
dział się po raz pierwszy o istnieniu między-
narodowego języka esperanto i obiecał, że 
przeczyta więcej o tym w Internecie. O 
esperancie rozmawialiśmy też z Muneerem 
Saleemem Naserem z Jordanu (JY5MM), 
który jest w stowarzyszeniu radia królew-
skiego Jordanii. Pierwszych esperanckich 
słów nauczyli się podczas łączności Roland 
(K3RA) i Nathan (N4YDY) z USA a Juha 
(OH6JJ) z Finlandii opowiedział o swojej 
plantacji pomidorów. Poza pracą interesuje 
się muzyką, czyta dużo książek. Powiedział 
też, że jego kilkunastoletnia córka Liris ko-
lekcjonuje znaczki. Juha jest przekonany, że 
krótkofalarstwo i esperanto pozwoli mu 
poznać wielu nowych przyjaciół a jej córce 
szybko powiększy się kolekcja znaczków 
pocztowych. Pożegnaliśmy się tradycyjnym 
„Gxis la revido!”. Eva (OL88Y) mieszka w 
Muri (Szwajcari). Wraz z grupą koleżanek 
m.in. z Rosji, USA, Austrii, Francji, Niemiec 
stworzyły silną międzynarodową ekipę ko-
biet, do których ustawiają się kolejki w ete-
rze by przeprowadzić łączność. O esperan-
cie Eva dowiedziała się po raz pierwszy ale 
obiecała informację przekazać koleżankom 
z „babskiej formacji”. Może kiedyś więcej 
porozmawiamy po esperancku? 

Każda łączność to inna historia. W każ-
dej rozmawiamy o esperancie. I to jest siła 
krótkofalarstwa i esperanta. Stacja HF100LZ 
nadal nadaje.

(sed, SP4FIY)

Najwyższy na świecie
pomnik L. Zamenhofa

Po całym świecie rozsiane są obiekty, któ-
rym nadano nazwy esperanckie. Hiszpania 
jest tym krajem, że esperanckich ulic, placów, 
bibliotek, tablic, kawiarni czy ogrodów jest 
bardzo wiele. W Sabadell (Katalonia) znajdu-
je się niezwykły pomnik autora esperanta. To 
najwyższy na świecie pomnik Ludwika Za-
menhofa. Ma 12 metrów wysokości! Uroczy-
sta inauguracja odbyła się 17 grudnia 1989 r. 
W uroczystości uczestniczył m.in. burmistrza 
Sabadel (Katalonia) Antoni Farrés, Ulrich Lins, 
ówczesny wiceprezydent UEA, Ramón Ma-
nau, prezes SAT w Hiszpanii. I to wcale nie 

jedyny esperancki obiekt w tym mieście! Po-
mnik znajduje się przy ważnej lokalnej arte-
rii, naprzeciwko pięknego parku przy którym 
znajduje się Bulwar Zamenhofa. W tym nie-
wielkim, hiszpańskim mieście (około 210 tys. 
mieszkańców) oprócz wspomnianego po-
mnika jest rondo, bulwar, ogród i ulica noszą-
ce nazwę „esperanto” albo „Dr. Ludwika Za-
menhofa”. Tu także mieści się siedziba 
katalońskiego związku esperantystów.
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