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Uczniowie
pamiętali
o Zamenhofie
Mariusz
Sokołowski, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 20 w
Białymstoku
nie
czekał
bezczynnie na lepsze czasy.
Zaproponował
grupie
uczniów realizację projektu
„Wielka lekcja o wartościach
na przykładzie białostockiego
panteonu
bohaterów
narodowych”. Zrodził się
pomysł wybrania 20 osób,
które w sposób szczególny
zapisały się w historii miasta.
5 postaci postanowiono
uwiecznić na budynku szkoły
przy ul. Leśnej 30.
‐ Na muralu znalazły się
wizerunki pięciu postaci
ważnych
w
dziejach
Białegostoku,
których
biografie –mówi Mariusz
Sokołowski – mogą być
„inspiracją dla uczniów i

nośnikiem
uniwersalnych
wartości”. Wybrane zostały
w toku dyskusji przez
ósmoklasistów
spośród
dwudziestu postaci, które
dyrektor
Sokołowski im
zaproponował,
a
które

zasłużyły się historii podlaskiej
stolicy
i
jakie
będą
uwiecznione na uczniowskiej
wystawie
fotograficzno‐
plastycznej.
Na
muralu
namalowanym pod opieką

artystyczną Rafała
Roskowińskiego,
autora
Gdańskiej Szkoły Muralu: ks.
Stanisław Suchowolec, Zenek
Borowski, Ludwik Zamenhof,
Irena Białówna i Bronka
Winnicka.
‐ Wśród nich znalazł się także
Ludwik Zamenhof‐ mówi
dyrektor Mariusz Sokołowski‐
Człowiek mocno związany z
Białymstokiem i krzewiący
idee porozumienia między
ludźmi, pokoju, zrozumienia.
Tak zadecydowali uczniowie.
I to była dobra decyzja.
Uczniowie
przygotowują
jeszcze
wystawę
wszystkich 20
wybitnych
osobistości
.
Powstają
fotografie,
biogramy, zbierają materiały
o bohaterach
i wkrótce
zobaczymy
rezultat
ich
działań. (sed)
(Foto: FBSP20)

grupy
było
i
jest
pokazanie esperantystom
(i
nie
tylko),
że
esperancka numizmatyka
bogata jest w cenne
zbiory,
które
warto
prezentować przy każdej
okazji.

Medale,
monety
w ENA
W 2013 roku powstała,
prawdopodobnie jedyna
w
esperancji
specjalistyczna
grupa
„EsperantoNumismatika
Asocio” (ENA) i zaczęło
ukazywać się czasopismo
„Esperanta Numismatiko”.
Motywem powstania

NR 1/20

była świadomość, że w
środowisku esperntystów
na świecie jest wielu
kolekcjonerów monet i

medali. I to nie tylko
esperanckich.
Dlatego
jednym
z
głównych celów nowej

Dodatkowym celem
było
przygotowanie
opublikowanie
aktualnego
katalogu
monet i medali.
(Ciąg dalszy na str. 2)

MEDALE, MONETY W ENA
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Zamenhof
wrócił na tory
W „Tra la Mondo”
nr 2/19 pisaliśmy: „1
czerwca 2008 roku tuż przed
szóstą
rano
zmieniono
tablice
na
pociągu
odjeżdżającym
z
Białegostoku do Bielska
Białej. „Narew” zamieniono
na
„ZAMENHOF”.
Na
poczatku 2019 roku nie było
już kursującego w Polsce
pociągu
o
nazwie
„Zamenhof”.
Zwróciliśmy się do
PKP Intercity S.A z pytaniem
co stało się z pociągiem
„Zamenhof”. W odpowiedzi
przeczytaliśmy: „Uprzejmie
informuję,
że
pociąg
„Zamenhof” kursujący z
Białegostoku do Bielska‐
‐Białej Głównej od zmiany
rozkładu jazdy w grudniu
2018 r. został skrócony do
relacji Warszawa Wschodnia
– Bielsko‐Biała Główna. W

Co z
informacją?
Jak
informuje
„Kurier Miasto” - przy ul.
Kościelnej 1A w Białymstoku
nie
ma
już
centrum
informacji turystycznej. W
okresie wakacyjnym działał
sezonowy punkt informacji
zlokalizowany w Bramie
Wielkiej Pałacu Branickich.
Cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem.
Cały
czas działa też Regionalne
Centrum
Informacji
Turystycznej przy ul. M.
Skłodowskiej‐Curie
14.
Dlaczego
przestał

związku z tym, że nazwisko
„Zamenhof” bezsprzecznie
kojarzy się z Białymstokiem,
nie było zasadne utrzymanie
tej nazwy dla skróconej trasy
pociągu. Przy opracowaniu
kolejnych
rocznych
rozkładów
jazdy
brana
będzie
pod
uwagę
możliwość nadania nazwy
„Zamenhof” jednemu z
pociągów kursujących do
Białegostoku.
Z poważaniem, Paweł
Lejkowski
‐
Konsultant
Infolinii PKP Intercity.” I tak
też się stało.
Od jakiegoś czasu
IC Zamenhof kursuje na
trasie Białystok‐Warszawa
Zachodnia
i
Warszawa
Zachodnia
‐
Białystok.
Dodajmy, że nie jest to
jedyny
pociąg,
którego
nazwa
nawiązuje
do
Podlasia.
Jest
Żubr,
Podlasiak,
Hańcza
i
inne.(sed)

działać punkt informacji przy
ul. Kościelnej? Okazuje się,
że
miasto
korzystało
bezpłatnie z z pomieszczeń
przy ul. Kościelnej 1A od
kwietnia 2015 r. do końca
września
2020
roku.
Wszystko w ramach ‐
współfinansowanego
ze
środków unijnych ‐ projektu
obejmującego budowę przez
kurię katolicką (jako lidera
projektu)
centrum
wystawienniczo‐
konferencyjnego.
Teraz miasto szuka
nowej lokalizacji i planuje w
przyszłym roku otwarcie
nowego
całorocznego
punktu
informacji
turystycznej.

Trzeba też była
ujednolicić,
często
stworzyć
od
nowa
odpowiednią terminologię,
nowe słowa.
W dużej mierze
wszystkie te cele
już
udało się zrealizować.
Liczba członków ENA
wzrosła w ciągu nieco
ponad siedmiu lat do 143
indywidualnych
i 22
stowarzyszeń
esperanckich (a nawet
nieesperantystów!),
organizacji,
bibliotek,
muzeów i uniwersytetów
rozsianych
po
całym
świecie.

Vegana kafejo
W stolicy Japonii Tokio
obok
Uniwersytetu
Waseda
znajduje się
Esperanto
Vegana
Kafejo gdzie się serwuje
przeróżne
posiłki
wegetariańsko vegańskie
.
Restauracjękawiarnię
prowadzi esperantysta od

Każdy może
dołączyć
do
międzynarodowej
grupy
numizmatyków.
Wystarczy przesłać
maila
na
adres:
bert.boon@skynet.be
z
tekstem: „Chcę zostać
członkiem ENA”.
Po
rejestracji można pobrać
dotychczasowe wydania
magazynu
„Esperanto
Numismatics”
oraz
numery
bieżące
(4
wydania rocznie).
Bert
Boon,
założyciel
ENA, redaktor naczelny
„Esperanto Numismatics”

kilku już lat. Odbywają się
też tam liczne spotkania
esperantystów
i
przeróżne
wydarzenia związane ze
światem
esperanckim.
Często
wizytują
ją
esperantyści zagraniczni
którzy
odwiedzają
Japonię.
Tekst: A. Mocarska, foto:
M. Mocarski
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Esperanckie
wesele
Poznali się na studiach w
Wielkiej Brytanii. Ona Chinka
a on Brytyjczyk. Na ostatnim
roku studiów zaręczyli się i
postanowili resztę życia
spędzić razem. Problemy
dopiero się zaczęły.On miał
rodzinę i znajomych w Anglii,
ona w Chinach. Jak w takim

przypadku
zorganizować
wesele
aby
w
tej
niecodziennej
ceremonii
mogli wszyscy uczestniczyć?
Zorganizowanie w takim
przypadku wesela nie jest ani
łatwe ani tanie. Młodzi
zdecydowali
się
na
organizację dwóch wesel:
jedno w Wielkiej Brytanii,
drugie w Chinach. Pierwsza
odbył się w Anglii zaraz po
zakończeniu
studiów

chińskiej esperantystki, z
udziałem rodziny i przyjaciół
ze strony pana młodego i
oraz
przyjaciół
z
uniwersytetu. Uprościło to
również kwestie prawne,
ponieważ w Wielkiej Brytanii
ceremonia
ślubna
i
rejestracja muszą odbywać
się w tym samym czasie. W
Chinach jedno i drugie może
się zdarzyć oddzielnie, więc
wystarczyło tylko zgłosić się

na posterunek policji i
świętować
w
innym
dogodnym terminie. Drugie
wesele odbyło się w Chinach,
zgodnie z obowiązującymi w
tym kraju tradycjami. Byli
fotoreporterzy,
tańce,
bankiet i . . . rozdawanie
gościom papierosy. (Na
podstawie: „Mia geedziĝa
ceremonio en Ĉinio”, Mark
Wootton)

Jest taka strona
Po wpisaniu na
jednej
z
popularnych
wyszukiwarek internetowych
hasła”esperanto” po krótkim
czasie ‐ 0,54 sek Internet
odnajduje 104 000 000
haseł. Nieco dłużej, bo 0,59
sekundy
potrzeba
na
uzyskanie 7800 rekordów po
wpisaniu
„Fondumo
Zamenhof”.
Chcąc
odwiedzić

Saluton! Cześć!

pracowali już wolontariusze
w
ramach
Europejskiej
Służby Wolontariatu.
Co dzieje się w
Towarzystwie? Co czwartek
organizujemy
klub
konwersacyjny, na którym
gramy w esperanckie gry
planszowe
i
ćwiczymy
esperanto. W październiku
rozpoczęliśmy nowy kursy
esperanta.

Nazywam się Ines, jestem
wolontariuszką
Esperanckiego
Centrum
Kultury (EKC) we Francji. W
ramach
francuskiego
programu
służby
obywatelskiej
odbywam
teraz
wolontariat
w
Białostockim Towarzystwie
Esperantystów. Przyjechałam
przy końcu września i
zostanę tu do połowy
grudnia. BES jest solidnym
partnerem do współpracy –
do 2019 r. w organizacji

Nowe
perspektywy
Esperanto to język,
który
byłby
bardzo
przydatny w lotnictwie.
Niektóre linie lotnicze już
od dawna interesują się
Esperantem, ale jak we
wszystkich
dziedzinach,
postęp wymaga czasu.
Nowe
możliwości
otworzyły
się
dzięki
przeniknięciu
esperanta
do lotnictwa prywatnego.
Było to możliwe już w

BTE jest aktywnym
wydawcą książek w wersji
Esperanto
a
zakupów
literatury
esperanckiej
można
dokonać
za
pośrednictwem
strony
internetowej Towarzystwa!
-------------------------------Ines pochodzi z Tuluzy we
Francji.Studiuje socjologię.W
wolnym czasie lubi czytać
literaturę fachową ale także
powieści i kryminały. Często
spędza czas oglądając filmy
na Netflixie ale chętnie też
przygotowuje ciasta, słucha
muzyki.
1935 roku w związku z
odkryciem
francuskiego
technika Henri Migueta,
konstruktora
najnowocześniejszego
i
wolnego
od
ryzyka
samolotu
jednomiejscowego.
Pierwsze takie urządzenie
było wykorzystywane do
promocji esperanta przez
Francuzów
André
Boyera i A. Triona,
inżyniera, prezesa „Sky
Lice Club” w Cannes. (FB
HistoriaEsperanta).

stronę internetową Fundacji
im. Ludwika Zamenhofa w
Białymstoku
wystarczy
wpisać
adres:
www.fondumozamehof.pl i
bez kłopotu znajdziemy się w
samym centrum Fundacji.
Czy warto? Przekonajcie się
sami.Znajdziecie tam teksty
w j. polskim iw
i w
esperanto.
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Ciù Ciù ‐ Wino Esperanto
Esperanto Ciù Ciù to
ekologiczne czerwone wino
o
fioletowym
kolorze
przechodzącym w rubinowy.
Wyczuwalne są aromaty
suszonych śliwek, wiśni,
czekolady,
zmieszane
z
pikantnymi nutami skóry i
lukrecji. Zawartość alkoholu
ok. 15%. Producentem jest
włoska firma Ciu 'Ciu'. Wino
jest obecnie produkowane i
dostępne
w
sprzedaży.
Gospodarstwo Ciù
Ciù, należące do rodziny
Bartolomei, zostało założone
w
1970
roku
przez

HoHo Wien
Austria jest bogata
w drewno. 48% obszaru
zajmują lasy. W 1998 roku
co dziesiąty dom został
zbudowany z drewna, w
2018 roku już 23%.
Drewno
jest
również
idealnym
paliwem.
W
Austrii 40% domów jest
ogrzewanych
przez
spalanie drewna, które jest
tańsze niż olej opałowy lub
gazu ziemnego. Austria
może
się
pochwalić
najwyższym drewnianym
domem na świecie pod
względem pięter. To HoHo

pasji kilku winiarzy ‐
najbardziej
znane
Sangiovese, Merlot, Barbera,
Montepulciano,
Pinot
i
Chardonnay.
Wina Ciù Ciù są
autentycznym
wyrazem
zaangażowania
firmy
i
tradycji
winiarskiej,
wynikiem badań i jakości
zarówno w winnicy, jak iw
piwnicy, ale także wysokiej
jakości
naturalnego
ekosystemu winiarskiego z
"terroir" (mikroklimat, gleba
i podglebie ) wyjątkowy i
niezastąpiony.

małżonków Natalino i Annę i
znajduje się kilka kilometrów
od średniowiecznego Offidy
(AP),
pięknego
miasta
pełnego wydarzeń i tradycji ‐
czytamy
na
stronie
producenta
wina
‐
www.ciuciuvini.it
‐
Zaangażowanie i tradycja
firmy, w połączeniu z
przekonaniem, że wino musi
być
najbardziej
autentycznym
wyrazem
terytorium, daje początek
szerokiej gamie win: z
rodzimych
winorośli
z
Marche Passerina i Pecorino
‐ odkrytych na nowo dzięki
Wien, który ma 84 m
wysokości i 24 pięter.
Metr
wyższy
jest
drewniany
18‑piętrowy
dom 100 km na północ od
Norwegii ale tylko dzięki

drewnianej
rzeźbie
i
antenie na dachu.
Czy dom z drewna
może się palić? Test
ochrony przeciwpożarowej
wykazał: po 90 minutach

działania pożaru zwęglona
warstwa powstała tylko 8,4
cm grubości.
Aby uniknąć katastrofy
pożarowej HoHo Wien
posiada
instalację
ostrzegającą o pożarze,
zraszacz wodny w każdym
pomieszczeniu
dwa
zbiorniki wodne w piwnicy
i wystarczająca ilość ścian
ognioodpornych.
Fasada,
klatka schodowa i szyby
wykonane są z materiałów
niepalnych.
Źródło: La Bulteneto nr 58,
Austria
(bitoteko.esperanto.es).
Foto: www.wien.gv.at/

Czy arbuz to tylko owoc?
Miasto Pinghu w
prowincji Zhejiang słynie z
produkcji arbuzów i ma
ponad tysiącletnią historię
uprawy tego owocu. Tam
arbuz jest nie tylko owocem
orzeźwiającym przed letnim
upałem, ale jest również
używany do wyrafinowanych
dań na lokalnych bankietach.
W Pinghu do gotowania
używa się całego arbuza,
łącznie ze skórką, mięsem i
pestkami. Dzięki starannej
pracy
mistrzów
kuchni
przekształcają się w pyszne
dania.
Jasnoczerwona i
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jednocześnie
półprzezroczysta
słodycz,
wykonana z arbuza i aloesu,
smakuje miękko i gładko.
Skutecznie upiększa również
skórę.
Zimne danie nazywa się
„fascynującym czerwonym
płomieniem”. Wygląda jak
arbuz, ale w rzeczywistości
czerwona część to galaretka
z arbuza. Z tego powodu ma
aromat arbuza, ale w ustach
jest jak galaretka.
To danie przygotowuje się
w
następujący
sposób:
arbuzy myjemy w wodzie z
lodem,
a
następnie
moczymy w soku z miodu,

sosu sezamowego i soli.
Możesz od razu zjeść arbuzy
nasączone sokiem.
Małe kawałki miąższu
arbuza wkładają do mąki,
smażą i posypują sezamem,
nadając im kształt winogron.
Ostatnia procedura polega
na umieszczeniu obok kiści
liści winogron wykonanych z
rzeźbionej skórki arbuza. Oto
piękne i pyszne danie
przedstawione przed nami.
Skórka arbuza jest
najpierw cięta na bardzo
cienkie nitki o smaku gniazda
salangana.
Do
naczynia
dodaje
się
wyrzeźbiony
miąższ
arbuza,
który

reprezentuje
miejscową
ciekawostkę
„Wieża
Baoben”. W ten sposób staje
się połączeniem smaku i
piękna.
Naczynie udające świeży
kwiat ze słupkami również
jest zrobione z arbuza.
Składa się z liści ze skórki
arbuza, płatków wykonanych
z
miąższu
w
postaci
miedzianych płatków oraz
słupków obranej krewetki.

...
http://www.espero.com.cn
Na podstawie tekstu: Ĉu
akvomelono
nur
estas
frukto: Gao Shuyuan

Pionier
esperanckiej
edukacji

w świat.
Edouardo Ducommun
był nie tylko znakomitym
nauczycielem
ale

W Szwajcarii wśród eobjektoj jest pamiątkowa
tablica
poświęcona
wybitnemu esperantyście
Edouardowi
Ducommun.
Tablica znajduje się na
budynku
przy
ul.
Grand_Rue 14 w Les
Brenets.
Ducommun był
nauczycielem,
który
zauroczony
esperantem
postanowił
wprowadzić
nauczanie
Esperanta w
szkole. Działo się to już w
1903 roku, Esperanto miało
wtedy zaledwie szesnaście
lat.
To
właśnie
E.
Ducommun jako pierwszy
nauczył dzieci w swojej
szkole
Esperanta.
Uczniowie na koniec kursu
przygotowały pocztówki z
esperanckimi
pozdrowieniami i wysłały

fotografował,
przeprowadzał
liczne
doświadczenia,
był
autorem
praktycznych
wynalazków, pisał teksty
do gazet. Był cenionym
prelegentem
historii,
chętnie opowiadał o swoim
mieście Le Locle. Po
przejściu na emeryturę
przeniósł się do swej letniej
siedziby, do mieszkania
przy ul. Grand_Rue 14 w
Les Brenets.
W podziękowaniu za
wszystko
czego
E.
Ducommun dokonał dla
Esperanta,
szwajcarscy
esperantyści
ufundowali
pamiątkową tablicę, która
została umieszczona na
budynku
w
którym
mieszkał.
Foto: Mirejo

Wszystkie zegarki miały na cyferblacie napis „Esperanto”, jak
np. ten francuski firmy Perma (1940‐1949).

O esperancie na falach eteru
Wciąż
pracuje
okolicznościowa
stacja
krótkofalarska
Fundacji
Zamenhofa, która używa
znaku
wywoławczego
HF100LZ. Stacja pracuje we
wszystkich
pasmach
amatorskich na SSB oraz
ostatnio
także
emisją
cyfrową
FT8.
Przybywa
łączności z krótkofalowcami
z całego świata. Stacja
pracuje na SSB z mocą 100W
używając anteny W3DZZ i z
mocą 30W przy stosowaniu
emisji FT8.
Zasięg
radiostacji
nie jest ograniczony i zależy
tylko
od
warunków
propagacyjnych.
HF100LZ
można usłyszeć w różnych
godzinach w ciągu doby. Jak

widać na załączonym obok
zdjęciu, potwierdzone są już
łączności z krótkofalowcami
m.in. z Południowej Afryki,
Australii, Filipin, Brazylii,
Dominikany,
Wenezueli.
Każda
przeprowadzona
łączność potwierdzana jest
specjalną
kartą
QSL
zawierającą oprócz daty,
częstotliwości, rodzaju emisji
i raportu o słyszalności stacji
w
Białymstoku
także
informacji
o
Ludwiku
Zamenhofie.
Na
adres
Fundacji przychodzą karty
potwierdzenia
międzynarodowych
kontaktów z całego świata.
Radiostacja HF100LZ nadaje!
(sed, SP4FIY)

A na cyferblacie Esperanto
Wraz z esperantem
pojawiły się esperanckie
zegarki. Już w roku 1910
znalazł się w sprzedaży
kieszonkowy
zegarek
wyprodukowany przez jedną
z firm szwajcarskich. Na
tarczy, w centralnym miejscu
była umieszczona zielona
gwiazda. Reklama zegarka i
oferta wraz z ceną ukazała
się w piśmie „Esperant” z 10
marca 1910 r. Można
powiedzieć, że zapanowała
moda
na
esperanckie
zegarki, bo zaczęły je
produkować wielkie firmy na
całym świecie: w Szwajcarii,

Anglii, Niemczech
czy
Francji. Często były to
eleganckie zegarki na rękę,
jak np. niemiecki ze srebrną
tarczą, metalową kopertą ze
złoceniami
i
stalowymi
wskazówkami. Zegarki były
w tamtych czasach chętnie
noszone nie tylko przez
esperantystów,
stanowiły
ciekawy pomysł na cenny
prezent. Dzisiaj większość z
nich znajdują się w zbiorach
kolekcjonerów,
chociaż
mamy sygnały, że zegarki z
napisem”Esperanto”
były
produkowane po drugiej
wojnie światowej i są nadal
używane przez miłośników
esperanta.
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VIII EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENEK ESPERANTO
Mimo pandemii we
Wrocławiu odbył się online
8.
Europejski
Festiwal
Piosenki Esperanckiej.
‐
Organizacja
festiwalu
piosenki w tym roku była
znacznie trudniejsza ‐ mówi
Małgosia
Komarnicka,
główny dyrektor Festiwalu ‐
Organizatorzy
musieli
pokonać wiele trudności,
m.in. poznać nowe nieznane
dotąd
narzędzia
internetowe, zrezygnować ze
wspólnych spotkań, rozmów,
konsultacji. Mimo przeszkód
w Festiwalu wzięło udział
wielu
esperantystów
z
różnych stron świata: z
Japonii,
Brazylii,
Chile,
Kolumbii,
Uzbekistanu,
Polski, Francji, Niemiec,
Węgier, Włoch, Szwajcarii,
Izraela.

Uczestnicy
mogli
wybrać
jedną
z
festiwalowych
kategorii:
Chór lub zespół, Solista lub
Nagranie Studyjne. Należało
zaśpiewać
tylko
jedną
piosenkę w j. esperanto.
Kategorie wiekowe były
takie same jak w latach
ubiegłych: 0‐18 lat / 19‐54
lata / 55‐111 lat. Jury to
grono
międzynarodowych
specjalistów ‐ esperantystów
i muzyków ‐ ze względu na
wyjątkową sytuację oceniało
przede
wszystkim
poprawność
językową
i
muzyczną. W niektórych
kategoriach jury postanowiło
nie przyznać pierwszej, a
nawet drugiej nagrody, jeśli
jakość
językowa
lub
muzyczna
piosenek
nie
osiągnęła
przyjętego

Dobra wiadomość!
W
listopadzie
ukazały się dwie publikacje,
którym patronuje Centrum
im. Ludwika Zamenhofa. Są
to: "Doktor Esperanto i język
nadziei" oraz nowy numer
kwartalnika "Karta".
"Doktor Esperanto i język
nadziei" ‐ autor: Mara
Rockliff, to jedyna książka dla
dzieci
o
powstaniu
języka
esperanto,
która również
dorosłym
przybliża
niezwykłe
dzieło Ludwika
Zamenhofa.
Mara
Rockliff
wykorzystuje
swój
wyjątkowy
talent
do
odkrywania zapomnianych
historii, aby opowiedzieć o
młodym człowieku, który
dostrzegł szansę, podczas
gdy inni widzieli tylko
bariery. Zilustrowana przez
Zosię Dzierżawską, książka
zachwyca zarówno obrazem,
jak i słowem, ożywiając
historię esperanto.
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Ludwik Zamenhof dorastał w
otoczeniu jidysz, rosyjskiego,
polskiego i niemieckiego. W
wieloetnicznym Białymstoku
trudno było ludziom się
porozumieć. Zrodził się więc
w nim pomysł na stworzenie
nowego języka, który byłby
łatwy w nauce i łączyłby ludzi
na całym świecie. Zamenhof

napisał książkę w swoim
języku i podpisał ją: Doktoro
Esperanto – „ten, który ma
nadzieję”.
Książka
miała
premierę 6 listopada 2020 r.
Można ją kupić w sklepie
internetowym wydawnictwa
Mamania. Pewnie wkrótce
będzie również dostępna w
kasie
BOK/CLZ.
(mat.
BOK/CLZ

minimum.
Wyniki
zostały
ogłoszone
podczas
Koncertu
Filmowego
Laureatów,
który
odbył się 12 września
w Internecie. W tym
roku jako goście honorowi
wystąpili:
jOmO i polski
zespół NaRaz el Góra.
Festiwal odbywał się pod
honorowym
patronatem
Jacka Sutryka ‐ Prezydenta
Wrocławia,
Bohdana
Aniszczyka
‐
Przewodniczącego
Komisji
Edukacji i Młodzieży oraz
organizacji:
Universala
Esperanto‐Asocio, Internacia
Ligo
de
Esperantistaj
Instruistoj, EUROKKA.
Główną
nagrodę
Festiwalu ‐ Grand Prix w

Komu to
przeszkadzało?
Ziemia Kłodzka jest
jednym
z
piękniejszych
regionów Polski – teren
dawnego
hrabstwa
kłodzkiego, dziś powiatu
kłodzkiego, położony na
południu Polski, w Sudetach,
otoczony przez liczne pasma
górskie. To wspaniałe hotele,
pensjonaty,
sanatoria
i
uzdrowiska :Polanica Zdrój,
Kudowa
Zdrój,
Duszniki
Zdrój, Lądek Zdrój…
Pierwszym
esperantystą jaki zawitał na
Ziemię Kłodzką był sam
twórca, Ludwik Zamenhof.
Odwiedził on pod koniec
życia znany kurort – Duszniki
Zdrój. Było to w roku 1909 ‐
pisze
na
stronie
http://nowa.mojabrama.pl/
R.
Niedźwiedź
‐
W
późniejszym
okresie
mieszkańcy Dusznik i jego
sympatycy na pamiątkę
pobytu ufundowali tablicę z
napisem
„Twórca
Esperanta”. Kamień ten
przetrwał
do
dnia
dzisiejszego i znajduje się
przy ul. Zdrojowej. Inaczej
stało się z pamiątkową

kategorii Solista otrzymał
Konrad Orawski ‐ „Se vi volas
koleri”, w kategorii Chóry
najlepszy okazał się chór z
Japonii
‐
Koruso
de
Esperanto‐Populariga
Asocio, a w kategorii Zespół
pierwsze miejsce zajęła
grupa
Barok‐projekto
z
Brazylii.
Więcej informacji a
także pełne wyniki Festiwalu
na
stronie
:
http://ecem.com.pl
(MK)
tablicą w Bystrzycy Kłodzkiej
poświęconą 80‐j rocznicy
powstania
Esperanta.
Tablica‐pomnik
ustawiony
został w 1968 roku.
W 2018 roku Rada
Miasta zadecydowała o
przeniesieniu esperanckiego
obiektu w inne miejsce ale
jak do tej pory nie stało się
to. Miejscowi esperantyści
czują się oszukani. Nie ma
tablicy, nie wiadomo kiedy i
gdzie zostanie ponownie
ustawiona. Jak twierdzą
esperantyści, nie spieszą się
z
podjęciem
stosownej
decyzji. (sed)

Esperanto‐Libraro ma już 10 lat
W roku 2007, na 92
Światowym
Kongresie
Esperanta w Jokohamie,
prezydent
Białegostoku
Tadeusz Truskolaski obiecał
zgromadzonym,
że
w
Białymstoku
powstanie
publiczna
biblioteka
ze
zbiorami esperanckimi. 3 lata
później w jej uroczystym
otwarciu na terenie Centrum
im. Ludwika Zamenhofa
uczestniczył
dyrektor
Biblioteki
Narodowej,
przedstawiciele
władz
województwa,
miasta,
miejskich
placówek
kulturalnych i oczywiście
esperantyści.
W zbieraniu książek
do przyszłej biblioteki wziął
udział cały świat esperancki.
Uczestnicy 94 Światowego
Kongresu
Esperanta
w
Białymstoku przywieźli nam
książki z ich literatury
narodowej tłumaczone na

Konkurs
Esperanto
łączy ludzi
W pierwszym roku
funkcjonowania
biblioteki
"Esperanto‐
Libraro"ogłoszono konkurs
literacki pt. "Esperanto łączy
ludzi". W kolejnych latach
tytuły edycji zmieniały się ale
ten tytuł stał się motywem
przewodnim. Pisaliśmy m.in.
krótkie bajki dla dzieci, o
kolorowym świecie ludzi
posługujących
się
uniwersalnym
językiem,
wzruszające
eseje
o
emigrantach, o obywatelach

esperanto.
Dostawaliśmy
całe kolekcje od rodzin
zmarłych
esperantystów.
Obecnie mamy w ofercie ok.
4000 książek i ok. 200
tytułów gazet esperanckich,
materiały multimedialne na
starszych i najnowszych
nośnikach.
Biblioteka jest filią
nr 14 Książnicy Podlaskiej im.
Łukasza Górnickiego, a koszt

jej utrzymania ponosi Gmina
Białystok.
Dzięki
temu
czytelnik
z
najdalszego
miejsca na kuli ziemskiej
może wejść przez internet
do katalogu Książnicy w
kolekcję "Esperantiana" i
zobaczyć jej zawartość.
Gościliśmy
w
bibliotece esperantystów z
całego świata ale także
turystów, którzy od nas

dowiedzieli się o istnieniu
uniwersalnego języka. Tym
ostatnim
podpowiadamy
adresy klubów esperanckich
w ich miastach, krajach aby
kontynuowali
swoją
przygodę z Esperantem.
Biblioteka współpracuje z
Białostockim Towarzystwem
Esperantystów, Fundacją im.
Ludwika Zamenhofa oraz
Centrum
im.
Ludwika
Zamenhofa
w
trakcie
organizacji
imprez
na
większą skalę.
Ponad 50 pozycji
książkowych
zostało
wydanych dzięki ogromnemu
społecznemu zaangażowaniu
esperantystów oraz często
dzięki wsparciu finansowym
miasta Białystok. Zapraszam
do oglądania na YOUTUBE
filmu "Jubileusz 10‐lecia
Esperanto‐libraro".
E.
Karczewska, fot FB

świata... W roku 2020
tematem została "Pandemia
‐ niecodzienna codzienność".
Na
konkurs
wpłynęło 30 prac. Swoimi
wrażeniami
na
temat
pandemii Covid‐19 podzielili
się z nami esperantyści z
Polski,
Brazylii,
Francji,
Niemiec, Serbii, Wielkiej
Brytanii, Czech i Białorusi.
Zapraszam do zapoznania się
z nimi w "10. Bjalistokaj
kajeroj"
wydanych
tradycyjnie w 2 wersjach
językowych po konkursie
oraz w wersji elektronicznej
na
stronie
www.espero.bialystok.pl

Zapraszamy
na Białostockie Dni
Zamenhofa!
Zapraszamy
na
coroczne
spotkanie
białostockich
esperantystów, w tym roku
w dniach 11‐13 grudnia 2020
r. Planujemy, że wiele
przygotowanych przez nas
wydarzeń, m. in. prelekcji i
koncertów,
zakończy
tradycyjna
wycieczka.
Program
jest
gotowy;
czekamy
na
Wasze
propozycje, przesyłajcie na
na
adres:
kontakt@espero.bialystok.pl

Jeśli z powodu
pandemii
zorganizowanie
wydarzeń będzie utrudnione
albo
niemożliwe,
Białostockie Dni Zamenhofa
odbędą się w formie
wirtualnej konferencji, a
wszyscy chętni będą mogli
odwiedzić
miasto
Zamenhofa nie ruszając się z
domu.
Więcej
informacji:
https://eventaservo.org/e/bj
alistoko2020, foto: BTE
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Esperanto ‑ Sumoo
Esperanto‐Sumoo
stworzył
i
organizuje
japończyk Hori Jasuo. Co
drugi miesiąc uczestnicy
Sumoo‐ Legado uczestniczą
przez 15 dni w czytaniu
wcześniej wybranej przez
siebie
i
zgłoszonej
esperanckiej książki, sami
uczestnicy również podają
liczbę stron które będą
czytać. Każdego piątego dnia
czytelnicy wysyłają swój
rezultat do odpowiednich
pomocników w różnych
krajach, którzy notują ich
wyniki. Ci, którzy zaniedbali
swoje czytanie któregoś
dnia zamiast "o" stawiają "x"
. Jest to sztuka walki z
samym sobą, ze swoimi
słabościami,
z
ciągłym
brakiem czasu na czytanie.
Ja w Esperanto‐
Sumoo uczestniczę już od
kilku lat, jak na razie
wszystkie moje zmagania
osiągnęły bardzo dobry
rezultat, zawsze mogłam
postawić "o" choć nie
zawsze było łatwo. Bywały
dni,
gdy
do
północy
zostawała tylko godzina a
oczy ze zmęczenia zamykały

się przy czytaniu, więc
zmuszona byłam chodząc
czytać, żeby nie zasnąć nad
książką i nie przegrać ze
swoją sennością. Dla mnie
nie jest ważny dyplom, który
można sobie wydrukować po
zwycięstwie, ale oprócz
radości którą daje czytanie
jest jeszcze niejednokrotnie
zadowolenie
z
przezwyciężenia trudności w
znalezieniu na nie czasu.
Mocarska, fot. autora
Zobacz
też
na
http://www.esperanto‐
sumoo.pl/

Okolicznościowy stempel
z balonem
14 grudnia 1782
roku wystartował pierwszy
balon na ogrzane powietrze.
Balon na ogrzane powietrze
został wynaleziony przez
francuskich braci Josepha‐
Michela Montgolfiera (1740‐
1810) i Jacques‐Étienne
Montgolfier, znanego jako
Étienne Montgolfier (1745‐
1799).
Balon został później
udoskonalony, zarówno pod
względem struktury, jak i
medium
wznoszącego
(wodór zamiast gorącego
powietrza);
gorące
powietrze
powróciło
w
latach 60. XX wieku, kiedy

można było rozwiązać szereg
problemów związanych z
bezpieczeństwem, używając
nylonu w czaszy i propanu
jako gazu.
Na
zdjęciu
szwajcarski
znaczek
pocztowy z 1979 r. ze
stemplem okolicznościowym
z okazji 64. Światowego
Kongresu
Esperantystów
(Lucerna ), z wizerunkiem
reklamowego balonu „HB‐
BEO ESPERANTO”.
Opr.
tekst
i
foto:
www.bitoteko.it

Kiedy uczyć się języka
Trudno jest poznać
pragnienia niemowląt. Nie
mogą rozmawiać, chodzić ani
wyjaśniać, o czym myślą.
Jednak noworodki zaczynają
zdobywać
doświadczenia
językowe na długo przed
tym, zanim zaczną mówić.
Bardzo szybko zdobywają te
doświadczenia.
W
porównaniu z dorosłymi
niemowlęta są w stanie
łatwo nauczyć się dowolnego
języka.
We wszystkich językach
świata jest około 6000
dźwięków, ale nie każdy
język
używa
każdego
dźwięku.
Na
przykład
esperanto i japoński mają
tylko pięć samogłosek. Inne
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języki mają znacznie więcej,
na przykład szwedzki ma
siedemnaście
samogłosek.
Dorośli mogą słyszeć tylko
dźwięki języków, którymi
mówią biegle. Na przykład
dla
języka
japońskiego
dźwięki liter R i L brzmią
podobnie.
Dlatego
Japończykom trudno jest
usłyszeć różnicę między
nimi.
Badania pokazują,
że dzieci w wieku do sześciu
miesięcy są w stanie
rozróżnić wszystkie dźwięki
ze
wszystkich
języków
świata. Ale po około sześciu
miesiącach
mózg
koncentruje
się
na
najczęściejsłyszanych

dźwiękach. Następnie dzieci
zaczynają reagować tylko na
dźwięki języka, które słyszą
najczęściej. Podobnie starsze
dzieci zaczynają przyswajać
sobie
reguły
języka
ojczystego,
na
przykład
dowiadują się, że słowo
„jedzenie” pełni inną funkcję
niż „jedzenie”.
Dla młodych ludzi i
dorosłych, którzy chcą uczyć
się nowych języków, badania
nad
nauką
języka
dziecięcego mogą dostarczyć
przydatnych wskazówek. Na
przykład lepiej jest, aby
uczniowie rozmawiali w
nowym
języku
z
prawdziwymi
ludźmi,
zamiast słuchać nagranych

rozmów lub lekcji. Kiedy
dziecko słucha prawdziwych
mówców, wiele części jego
mózgu energicznie reaguje
na dźwięki i inne działania
głośników. Według badań,
kiedy
dzieci
oglądają
telewizję, oglądają z dużym
zainteresowaniem, ale mózg
jest aktywny w mniejszej
liczbie miejsc, a aktywność w
tych miejscach jest słabsza.
Może się zdarzyć, że nauka
jest
mniej
efektywna.
Telewizja pobudza mózg
mniej
niż
relacje
międzyludzkie!
Craig Williams
Cały
teks
na
:
https://uea.facila.org/

