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Fundacja im. Ludwika Zamenhofa w roku 
1999 ustanowiła Medal Tolerancji. Medal zapro-
jektował białostocki artysta plastyk Dymitr 
Grozdew. Na awersie umieścił on dwie dłonie 
trzymające gałązkę oraz napis: „tolerancja”. Na 
rewersie – podobiznę Zamenhofa i Pałac Bra-
nickich, najbardziej znany białostocki zabytek.

Pierwszy medal został wręczony papieżowi 
Janowi Pawłowi II. Medal był jednym z darów, 
które otrzymał papież w czasie spotkania z 
wiernymi w Drohiczynie. Posiadaczami Medalu 
Tolerancji są też: prof. Władysław Bartoszewski 
(2006), Światowa Organizacja Ruchu Skauto-
wego (2006), Jerzy Owsiak (2009), Fundacja Po-
granicze (2009), Urszula i Giuseppe Grattapa-
glia (2013). 

Zgodnie z regulaminem Fundacji Medal To-
lerancji jest przyznawany wybitnym osobom 
bądź instytucjom m.in. za zrozumienie i posza-
nowanie odmienności kulturowej, narodowej, 

seksualnej czy religijnej. W kapitule Medalu To-
lerancji zasiadają przedstawiciele organizacji 
esperanckich, władz miejskich Białegostoku i 
województwa podlaskiego. Przez ostatnie 6 lat 
Fundacja nie przyznała nikomu tego zaszczyt-
nego Medalu, bowiem nie został złożony żaden 
oficjalny wniosek. Jeśli pojawi się propozycja, 
uruchomiona zostanie medalowa procedura. 
Kandydata do Medalu Tolerancji zgłosić można 
w każdej chwili wysyłając wniosek (nazwisko i 
imię i krótkie uzasadnienie) pod adres: fon-
dumo@gmail.com. Kandydata do Medalu zgło-
sić może każdy, nie tylko esperantysta.

Przy okazji warto wspomnieć, że informa-
cje o Medalu Tolerancji ukażą się w międzyna-
rodowym Katalogu Numizmatycznym „Mone-
roj kaj Medaloj” wydawanym i aktualizowanym 
od lat pod redakcją Berta Boona.

Komu Medal Tolerancji?

Autor: Dymitr Grozdew

Średnica: 115mm

Grubość: 7mm

Waga: 501g

Metal: brąz pozłacany

Avers:  „Białystok L.L. Zamenhof”

Rewers:  „Tolerancja - Toleremo”

Pierwszy podręcznik
26 lipca 1887 roku Ludwik Zamenhof wy-

dał pierwszy podręcznik do nauki esperanta. 
Książka liczyła  40 stron i wyposażona była w 
prosty słownik esperancko-polski.  34  strony 
- to wstęp napisany przez Ludwika Zamen-
hofa. Czytamy w nim m.in. (pisownia orygi-
nalna): „Różnica językowa jest podstawą róż-
nicy i nienawiści zobopólnej narodów, 
albowiem język przedewszystkim wpada w 
oczy przy spotkaniu się ludzi: nie mogąc się 
porozumieć, stronimy od siebie. Spotykając 
się z ludźmi, nie pytamy, jakie są ich przeko-
nania polityczne, w jakiej części świata się 
urodzili, gdzie mieszkali ich przodkowie kilka 
tysięcy lat temu: ale zaledwie ci ludzie prze-
mówią, wnet każdy dźwięk ich mowy przy-
pomina że są nam oni obcymi”. Sam podręcz-
nik kompletny mieścił się na 3 stronach. 
Słownik zawierał ok. 1000 słów i wystarczył 
aby napisać albo przetłumaczyć proste zda-
nia. Od tej pamiętnej daty kiedy ukazał się 
podręcznik  w wersji rosyjskiej, polskiej, po-
tem francuskiej i niemieckiej upłynęło 132 
lata. Esperanto w tym czasie wzbogaciło się o 
nowe słowa, chociażby z dziedziny astronau-
tyki, elektroniki, medycyny czy informatyki. 
Rozrósł się słownik, przybyło wiele nowych 
książek  do nauki tego języka. Esperanto 
„żyje” także w Internecie. Wystarczy wpisać w 

przeglądarkę hasło „esperanto” i otrzymamy 
co najmniej 138 000 000 wyników. Wpisując  
„nauka esperanta” pojawi się około 300 000 
wyników.

(sed)

Jest taki hotel....
4647 km od Białegostoku

4647 km od Białegostoku  na Syberii w 
Kraju Ałtajskim w małym miasteczku Rubtso-
vsk jest Hotel Esperanto. To 2-gwiazdkowy 
hotel dysponujący 13 pokojami, gdzie podło-
gi są z twardego drewna i wyposażone są w 
sejf na laptopa, garderobę i bezpośrednie po-

łączenie telefoniczne. Pokoje mają też łazien-
ki z wanną spa, kabiną prysznicową i ręczni-
kami. Goście mają zapewnione kontynentalne 
śniadanie w cenie. Za wynajęcie 2-osobowe-
go pokoju dla dwóch osób zapłacimy 242 zł. 
W ofercie hotelowej czytamy, że jest to jeden 
z bardziej komfortowych hoteli w okolicy. Nie 
udało nam się ustalić skąd wzięła się nazwa 
Esperanto i czy ktokolwiek z obsługi hotelo-
wej zna język esperanto. Jeśli uda nam się 
nawiązać kontakt z hotelem, napiszemy o 
tym w następnym wydaniu Tra la Mondo.


