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Kongrese
Trofeo trafita
La estraro de Universala Esperanto-Asocio aljuĝas ĉiun duan jaron la Trofeon Fyne, donacitan
memore al Adam kaj Erica Fyne el Kanado, al la landa asocio aliĝinta al UEA kaj kun pli ol 150
membroj, en kies lando okazis la plej granda proporcia kresko de la nombro de individuaj membroj de
UEA dum la antaŭaj du kalendaraj jaroj, aŭ kiu alimaniere grave kontribuis al la plifortigo de UEA. Ni
ĝojas povi anonci, ke ĉi-jare la trofeo estis aljuĝita al Dana Esperanto-Asocio!
Nun je la unua fojo la trofeo Fyne estis gajnita de la dana sekcio de UEA. Jam dufoje gajnis ĝin la
Sveda Esperanto-Federacio (1975 kaj 2001); en 2003 ĝi iris al Litova Esperanto-Asocio, organizinto de la
ĉi-jara Universala Kongreso kaj daŭre aktivega asocio.
En sia paroladeto, transdonante la trofeon nome de UEA, Maritza Guitierrez akcentis ke DEA meritas
la trofeon precipe pro la kvalito de la laboro. La prezidento de DEA dankis kaj certigis ke la aljuĝo de la
trofeo spronos nin daŭrigi la laboron.
Legante ĉi tiun revu-numeron, oni neeviteble konvinkiĝas ke tio estas vera, almenaŭ en Kopenhago.
Dum la aŭtuno okazos pluraj gravaj eventoj direktitaj al la ekstera publiko. Ni komencos iom modeste la
27-an de aŭgusto dividante budon en la “Internacia Tago” de la urbo Kopenhago. La 1-an de oktobro
estos la unua publika registrado de televida komedi-serio kadre de La Loko. La 14an de oktobro ni okupos
tutan salonon dum la Kultura Nokto, kaj dum la semajnfino la de la 18-a ĝis la 20a de novembro ni havos
standon en BogForum, la jara librofoiro. Dimanĉe je la 14-a horo Robert Philipson tie prelegos pri sia
libro “Ĉu nur-anglalingva Eŭropo?” kaj poste subskribos ekzemplerojn de ĝi.
Rakontu pri tiuj okazaĵoj al viaj amikoj kaj parencoj – kaj ne forgesu laŭeble mem aperi en ili. Ili ja
enhavas ankaŭ aliajn interesajn programerojn krom Esperanto.

Ileana dankas por la trofeo. Apude s-ino Maritza Guitierrez, kiu transdonis la trofeon nome de UEA
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Impresoj pri la 90-a UK en Vilnius
La bela urbo Vilnius, la plej nova UK-gastiganto, bonvenigis nin tre elkore kaj varme pere de grandaj
surstrataj afiŝoj kaj standardoj. Pere de la kongresa kuriero “Vilna Sonoro” ni eksciis pri la litovaj
amaskomunikiloj, kiuj amase informis pri la kongreso la tutan antaŭan semajnon. Kutime ni memoras
Bjalistokon kiel la lulilon de Esperanto, sed ni eksciis ke Esperanto fakte naskiĝis en la iama teritorio de
Litova Granda Duklando, kiel ni povis konstati dum la ekskurso al Kaunas, kie ni vizitis la eĉ nun
staranta domo de la bopatro de Zamenhof, A.Zilbernik, kiu subtenis la eldonon de la Unua Libro. Tial
precipe litovoj diras, ke Litovio estas kvazaŭ la hejmlando de Esperanto.
Cetere la kongresa kuriero tre bone informis nin pri la okazaĵoj dum la kongresa semajno, fakto tre
bezonata, ĉar trarigardante la kongresan libron, oni tuj povis konstati pri la tre riĉa programo, kun pli ol
200 diversaj kunvenoj kaj aranĝoj! Do, mi povas nur raporti pri malgranda parto de la programo, kaj mi
ofte bedaŭris ke mi ne povis partopreni plurajn kunvenojn!

Komitata laboro
Mia unua labortasko estis jam sabate, kiam la komitato de UEA havis sian unuan kunsidon. Dum tiu
kunveno oni interalie decidis elekti 8 novajn honorajn membrojn, 3 komitatanojn C kaj la elektopreparan
komisionon por prepari la elekton de estraro en la jaro 2007. La Komitato traktis la estraran raporton pri
2004 kaj akceptis ĝin, kaj same pri la spezkonto kaj bilanco pri 2004. Dum la kongreso la Komitato
laboras en ok subkomitatoj kaj vendrede okazis plenkunsido kie la Komitato decidis pri budĝeto por 2006
kaj membrokotizo, tri novaj aŭ ŝanĝitaj regularoj kaj aldonoj al la strategia laborplano. Krome la komitato
akceptis du novajn landajn asociojn: Esperanto-Federacion de Niĝerio kaj Iranan Esperanto-Asocion.
Dum la subkomitata kunveno pri financoj kaj administrado ni spertis ke aŭtune oni petos ofertojn de
entreprenoj kaj elektos firmaon rilate la riparon/renovigon de la Centra Oficejo. Ni diskutis ankaŭ pri
monvarba kampanjo por aĉeti novajn meblojn por la CO, ĉar la nunaj estas tre malnovaj kaj netaŭgaj.
Dum la subkomitato pri eksteraj rilatoj UEA rekomendis al la landaj asocioj havi rilatojn kun la landaj
komisionoj de Unesko kaj UN. Oni konstatis ke verŝajne dum la konferenco de Unesko en Parizo en
oktobro estos prezentita nova rezolucio pri Esperanto, proponita de la litova delegitaro, subtenita de
kelkaj aliaj landoj, kaj petis ke la landaj asocioj provu atingi subtenon de sia registaro. DEA jam kontaktis
la danan Unesko-komisionon. La subkomitato subtenas ankaŭ la agadon de la svisaj esperantistoj, por ke
la svisa ŝtato kunvoku internacian registaran konferencon pri Esperanto-instruado.
Dum la subkomitato pri junularo oni diskutis ke estus dezirinde ke la Junulara Kongresu okazu en la
sama lando kie okazas la UK, por ke la junuloj havu la eblecon partopreni en ambaŭ kongresoj. Oni
proponis ke la junulara programo de UK estu videbla kaj integrita en la ĝenerala programo de la kongresa
libro.
La subkomitato pri informado diskutis pri informiloj en la respektivaj landoj, do temis plejparte pri
unuopaj landaj spertoj. Oni konstatis ke informiloj prefere estu adaptitaj al landaj bezonoj, kaj ke la
ĝeneralaj informiloj ne multe helpas. La subkomitato atentigis ke UEA povas helpi kunlaboron de landaj
asocioj kaj iliaj informantoj. Necesas plimodernigo de la Reta Informada Centro (RIC) (www.iso.net) kaj
havigo de ligo al ĝi el retejo de UEA.
Bedaŭrinde mi ne povis ĉeesti la lastajn subkomitatajn kunsidojn, ĉar samtempe okazis la

Jarkunveno de Eŭropa Esperanto-Unio
Ni spertis ke finfine la statuto estas registrita en Belgio, la sekretario raportis pri la agado de Brusela
Komunikad-Centro kaj EEU en 2004, kaj la kasisto pri la financoj de EEU. Oni prezentis al ni la novan
direktoron Ben Indestege kaj liajn taskojn, kaj la proponon pri la laborplano de EEU en 2005/2006:
1. Kunordigadi la laboron de la Landaj Asocioj kaj informi ilin pri aktivadoj de EEU;
2. Klopodi aligi al EEU la restantajn landajn asociojn en novaj EU-landoj;
3. Aktivi por realigi starigon de interpartia prilingva grupo en la EU-parlamento, kunordige kun la
iniciatoj de EU-parlamentanino Małgorzata Handzlik;
4. Informadi EU-parlamentanojn pri gravaj Esperantaj eventoj kaj iniciatoj per apartaj informiloj
kaj invitoj en la naciaj lingvoj;
5. Subteni kaj kunhelpi realigon de kampanjo de s-ro Miyoshi Etsuo pri anoncoj en Eŭropaj
gazetoj kaj liajn iniciatojn;
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6. Plua klopodado agi por komuna teksto de EU-himno en Esperanto;
7. Eldonadi 10 numerojn de Europa Bulteno en elektronika formo;
8. Plu sekvi la kampanjon pri novpostenigaj anoncoj en EU;
9. Sekvi la diversajn EU-aranĝojn rilate al lingvaj demandoj kaj partopreni en ili;
10. Aktualigado de retpaĝoj pri EU-aferoj ĉe UEA, TEJO ktp;
11. Subteno por evoluigo de la retpaĝo kaj retportalo;
12. Produkti projektojn por EU-fondaĵoj kaj peti financadon;
13. Esplori manieron kiel EEU estu financata de EU-fondaĵoj;
14. Fondi kaj organizi Junularan Eŭropan Esperanto-Union, kiu povas esti financata de EU;
15. Organizi kampanjon pri kunordigita informado pri EU el la landaj asocioj.
Do, la taskoj estas vere abundaj sed ni esperas ke ili estos realigitaj, i.a. danke al la financa helpo de
s-ro Miyoshi!

Ceteraj aranĝoj
La kleriga lundo havis riĉan programon, kaj mi partoprenis la temojn: landaj asocioj kaj informado.
Pri la unua temo ni spertis la malfacilaĵojn kaj sukcesojn de la asocioj de Kanado, Togolando kaj Irano.
La dua temo estis same interesa pri la kapablo prezenti Esperanton al la publiko en klara kaj konvinka
formo.
En la programo landa kaj regiona agado mi rakontis pri niaj spertoj pri la regiona kunlaboro kun la
svedaj kluboj kaj nia venonta jarkunveno, kiu okazos en Malmö okaze de ilia centjara jubileo.
Mi ĉeestis ankaŭ la kunvenon La estraro respondas, kaj la trian diskut-kunvenon de la Kongresa
temo “Universalaj Kongresoj: cent jaroj de interkultura komunikado”. La unua koncentriĝis pri la historia
perspektivo, kun resumo de la karakterizaĵoj de la UK dum la jardekoj. La dua traktis la kernan demandon
“Kion donas/donis al mi Universala Kongreso?” kie kongresanoj rakontis pri la persona utilo, kiun UK
donas al ili. La tria kunveno turnis la rigardon al la estonteco. Oni diskutis pri eventualaj ŝanĝoj eĉ se oni
dum la unuaj kunsidoj jam konstatis ke la kongresanoj estas sufiĉe konservativaj rilate al ŝanĝoj. Tamen
alvenis kelkaj proponoj, kaj estos interese vidi kiom da novaj ŝanĝoj praktikiĝos venontjare en Firenco.
Pri venontaj UK-j la LKK de Firenco kaj Jokohamo prezentis sin, kaj ni ricevis precipe informojn pri
la venontjara UK, kiu okazos en belega kongresejo kaj apuda foirejo.
Ankaŭ dum la kongresa fermo ni estis denove konfrontitaj kun la venonta kongreso, kiam la itala
ambasadoro tre kortuŝe kaj varme invitis nin partopreni en la belega urbo Firenco.
Aparte mi volas mencii la riĉan kulturan programon kun pluraj altnivelaj koncertoj kaj teatraĵoj. Dum
la fermo Renato Corsetti karakterizis tiun kongreson kiel la “laborema” kongreso, ĉar oni vere rimarkis la
intereson de la kongresanoj partopreni intense al la kunvenoj en la plenplenaj salonoj. La urbo Vilno mem
estis ankaŭ tre agrabla surprizo: de la unua
tago oni sentis sin hejme vizitante la malnovan kvartalon kun belegaj ĵusrenovigitaj
domoj kaj palacoj, kaj la belan novan
kvartalon trans la rivero. Mi estas tre certa
ke ankaŭ la venonta kongreso donos al ni tre
belajn travivajojn. Do, ĝis revido en Firenco!
Ileana Schrøder

La domo de Zilbernik, bopatro de L.L. Zamenhof
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La granda verd-kapuĉulo kaj la lupo
– aŭ miaj plej bonaj travivaĵoj dum la UK en Vilno.
Poste mi eksciis ke la ĝemel-urbo de Vilno
estas – Ålborg. Ĉu iu vere pensas ke la vilnanoj
emas lerni la danan lingvon, kaj la ålborg-anoj
emas lerni la litovan, nur ĉar ili estas ĝemelaj
urboj? Ŝajnas al mi ke oni nur bezonas du urbojn
por krei lingvokonfuzon.
(Legu pli en www.ic-herzberg.de)

La du germanoj dum la internacia vespero
komencis sian programeron demandante: Kiom
el vi konas la fratojn Grimm? Kiom el vi konas
la fabelon de la malgranda ruĝkapuĉulino kaj la
lupo? Ĉiuj jesis, interesa fakto en tiel internacia
rondo. (Ŝajnas ke Andersen havas bonan konkurencon). Ili nun volis prezenti sian Esperantan
version de la fabelo. En ĝi la knabino estas viro
kun verda kapuĉo. La lupo diris al la granda
verd-kapuĉulo: Iru al la Esperanto-centro en
Herzberg am Harz. Li iris tien kaj komencis
demandi:
KIAL VI HAVAS TIOM DA ESPERANTOLIBROJ? Estas por ke niaj membroj kaj
lernantoj povu prunti bonan literaturon. (En la
centro estas pli ol 5 000 libroj).
KIAL VI HAVAS TIOM DA ESPERANTOGAZETOJ? Estas por doni novaĵojn al niaj
esperantistoj. (Ili ankaŭ havas pli ol 160
vidbendojn).
KIAL VI HAVAS TIEL GRANDAN
SALONON? Ĉar ni povu aranĝi kunvenojn por
informi pri Esperanto. KIAL VI HAVAS…
ktp… ktp…
La fabel-agado de la du germanoj estas bona
ekzemplo kiel prezenti ion en vigla maniero.
Sed la plej interesa fakto estas ke en marto
2005 oni komencis pilotan projekton de la
ĝemelaj urboj Herzberg, Germanio kaj Góra en
Pollando, kaj oni rekomendis uzi Esperanton por
interparolado. La du urbestroj jam kunvenis, kaj
oni jam komencis instrui Esperanton al ekzemple
la tenis-ludantoj de la du urboj. Herzberg havas
ĉirkaŭ 16 000 loĝantojn kaj Góra ĉ. 13 000.
Mi ĉeestis la Herzberg-aferon trifoje. En la
lasta ankaŭ ĉeestis iu EU-ulo. Li diris ke la ideo
de ĝemel-urboj estas ke la loĝantoj de la du urboj
interŝanĝu kulturojn kaj ke ili lernu la lingvon de
la alia urbo. La Herzberg-projekto forpuŝas la
ideon. Li konsilis ke oni aranĝu ĝemel-urbojn en
tri aŭ kvar landoj kun malsamaj lingvoj. Do la
lingvokonfuzo estus tiel granda ke oni bezonos
komunan lingvon. Kaj EU havas monon por
subteni projekton.

Ŭonbulismo
Alia interesa afero estis novaĵo en la UK – la
unua programo de ŭonbolismo, korea religio
fondita en 1916. Mi ne volas priskribi la religion,
ĉar mi ne sufiĉe bone komprenas ĝin. Sed kio
gravas laŭ mi estas ke la religio disvastiĝis al
pluraj landoj en la mondo, 51 temploj en 14
landoj, kaj ke ili adoptis Esperanton kiel lingvon
kiu vere taŭgas por ilia filozofio. Ili proponis al
UN ke Esperanto estu internacia lingvo (jen eble
ne novaĵo), kaj kiam la pastroj de ŭonbolismo
kunvenas kun pastroj de Oomoto ili interparolas
Esperante.
Dum la programo ni aŭdis ege belan
kantadon “a cappella” de kvin litovaj kantistoj
interesitaj pri ŭonbulismo – unu el la kantistinoj
estis edzino de korea ŭonbulano.
La du sanktaj libroj de la religio estas
tradukitaj en la grandajn lingvojn kaj en
Esperanton, kaj nun oni uzas Esperanton kiel
pontlingvon por tradukado en ekzemple la ĉeĥan
kaj la litovan (ankoraŭ ne en la danan!!!). Je la
fino de la programo la prezidanto de la
Akademio de Esperanto, Geraldo Mattos, faris
interesan kaj amuzan prelegeton dirante, ke li
loĝis en la hejmo de pastro de ŭonbolismo, kaj
ke li jam tradukis libron en la portugalan. Finfine
ni ĉiuj trinkis teon. La tuta programo de
ŭonbulismo fakte estis la plej bone aranĝita kiun
mi vidis dum la tuta kongreso.
Mia ĉeesto en la unua programo de la nova
korea religio fakte pligrandiĝis mian kredon –
mian kredon je la estonteco de Esperanto.
(Legu pli en www.uonbulismo.net)
Bent Jensenius

6

Vilna deklaro

Mesaĝo de Unesko

Anstataŭ la tradicia kongresa rezolucio, la
Universala Kongreso en Vilno akceptis “Vilnan
deklaron”, kiu memorigas pri la centjara historio de
la Universalaj Kongresoj. Jen ĝia tuta teksto:

AL LA 90-A UNIVERSALA KONGRESO DE
ESPERANTO
Mi estas tre feliĉa sendi tiun ĉi mesaĝon al la
90-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu
decidis tre oportune sian centjariĝon signi kaj
simboli pere de interkultura komunikado.
Universala Esperanto-Asocio kaj ĝiaj
regionaj asocioj nun havas komune kun Unesko
50 jarojn da fruktodona kunlaborado favore al
kultura kaj lingva diverseco. Plie, ekde 1997 tiu
NRO havas operaciajn rilatojn kun Unesko, tiel
atestante la gravecon, kiun la Organizo donas al
tia kunlaborado.
Esperanto, kiel ni scias, estas konstruita
lingvo, kiu celas faciligi komunikadon inter
homoj kun malsamaj lingvoj ĉie en la mondo.
Tiu propono pri interkultura komunikado,
malfermita al ĉiuj, estas plene moderna kaj
resendas nin al la revo pri internacia konsento,
rilate al komuna lingvo, unuiga kaj paca.
Oni nepre devas ĝoji pro via deziro faciligi
kaj antaŭenigi, tute konforme kun la Universala
Deklaracio pri Kultura Diverseco akceptita de la
Ĝenerala Konferenco de Unesko en 2001, la
valorojn kaj principojn de kultura kaj lingva
diverseco.
Efektive, Esperanto, kiu havas universalan
kaj internacian celojn, estas unika ilo por kunligi
kulturojn kaj lingvojn. Unesko, siaflanke, zorgas
pri tio, ke la kultura riĉeco de la mondo,
evidentigita de plureco de identecoj ene de
socioj, kiuj mem estas plurecoj, spegulu ĝiam
renovigitan dialogan diversecon.
Okaze de la centjariĝo de la Universala
Kongreso de Esperanto, mi do invitas la
partoprenantojn de la Kongreso labori kun UEA
kaj Unesko por antaŭenigi plurismon, el kiu
fontos interŝanĝoj kaj kreemo, kiu favoros
kulturajn interŝanĝojn, kaj helpos la komunan
kunvivadon de homoj kaj de grupoj kun
malsamaj kulturaj identecoj.
Mi dankas al la Universala Kongreso de
Esperanto, ke ĝi permesis nin kunligi al tiu
okazaĵo kaj mi deziras al vi tre bonan kongreson.

De la 23-a gis la 30-a de julio 2005 kunvenis la ĝis
nun plej granda internacia renkonto okazinta en la
litova ĉefurbo Vilno: la 90a Universala Kongreso de
Esperanto (UK) kun pli ol 2300 homoj el 62 landoj.
Ĉiuj laborkunsidoj, prelegoj kaj artaj arangoj disvolviĝis en la Internacia Lingvo Esperanto.
La Kongreso okazis cent jarojn post la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro
(1905), kiu markis la eniron de Esperanto en la
epokon de parola uzo. La Vilna Kongreso donis tial
okazon pensi – sub la titolo “Universalaj Kongresoj:
100 jaroj de interkultura komunikado” – pri la tuta
sinsekvo de Universalaj Kongresoj.
Tra jardekoj, kiujn karakterizis sociaj ŝanĝoj, politikaj perturboj kaj du teruraj militoj, la Kongresoj
konservis sian plej elstaran trajton – tiun de forumo
por la renkonto de “homoj kun homoj” (kiel formulis
Lazaro Zamenhof, la kreinto de Esperanto, en
Bulonjo) kun firma volo superi la barojn de nacieco
kaj ideologio. Pluraj sesioj de la Vilna UK estis
dediĉitaj al la utilo, kiun la Kongresoj alportas al la
partoprenantoj. Multaj emfazis la klerigan valoron de
UK – ne nur por vastigi sian scion en diversaj fakoj,
sed ankaŭ por konsciiĝi pri la efikoj de interkultura
komunikado je plej persona nivelo.
Zamenhof en sia parolado en 1905 celis krei senton
de solidareco kaj la konvinkon, ke helpe de Esperanto
eblas plibonigi la kunvivadon de homoj en la mondo.
Sur tiu tradicio plue apogas sin la UK-oj, kiuj demonstras la daŭran aktualecon de la klopodo faciligi la
homaran kunvivadon per la poioma laboro de
individuoj kaj pruvas la gravecon de bona volo en la
interproksimigo de homoj.
La Vilna UK, kiu okazis en la naskiĝregiono de
Esperanto, je vojkruciĝo de kulturoj, denove montris,
kiom sukcesa estas la unusemajna kunestado de
homoj unuigitaj per la lingvo Esperanto kaj komune
praktikantaj komunikadon sen antaŭjuĝoj kaj limigoj.
La kongresanoj de Vilno firme fidas, ke la centjara
historio de Universalaj Kongresoj kiel sukcesa
ekzemplo de interkultura komunikado estos daŭrigata, kaj tial alvokas al homoj de simila bona volo
lerni Esperanton kaj sperti similan travivaĵon, kiun
ĵus donis la Kongreso de Vilno.

Koichiro Matsuura, Ĝenerala Direktoro de Unesko
[gaz.kom. UEA]
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Ĝenerale pri Esperantaj kongresoj
Raportojn pri la eventoj ĉirkaŭ la plej granda ĉi-jara aranĝo, la Universala Kongreso en Vilno, Litovio,
oni povas legi ĉe:
• la retejo de la UK: http://www.esperanto.lt/uk2005/
• la sendependa revuo Libera Folio: http://www.liberafolio.org
Ĉiuj numeroj de la ĉiutaga kuriero de la UK, redaktita de Choe Taesok estas elŝuteblaj el la retejo de
Litova Esperanto-Asocio ĉe la adreso: http://esperanto.lt/board/zboard.php?id=kuriero

**********
En la tre bonetosa Internacia Junulara Kongreso, IJK en Zakopane partoprenis 456 personoj. Oni aparte
ĝuis la prelegojn de Etsuo Miyoshi, Małgorzata Handzlik k.a., kaj tutan serion da Esperanto-koncertoj,
inter ili tiuj de JoMo kaj Esperado Desperado.

**********
Inter la postkongresaj aranĝoj unu el la plej popularaj
verŝajne estis IJS, “Internacia Junulara Semajno” en
Hungario, al kiu veturis eĉ aparta karavano el IJK. La
ĉ. 150 partoprenantoj ĝuis ne nur la bonan veteron, kaj
plurkontinentan internacian etoson, sed ankaŭ la
Esperant-lingvan prezenton en la Budapeŝta Planetario
kaj la prezentadon de profesie dublita, Esperante
parolanta kinofilmo “Ie en Eŭropo”.

**********
La daŭre aktualigata “Plena Kalendaro de Esperantaj
Aranĝoj”, listiganta ĉiujn konatajn Esperanto-aranĝojn
(datoj, nomoj, organizaj adresoj, TTT-adreso, ktp)
estas atingebla ĉe la adreso:
http://www.eventoj.hu/kalendar.htm

**********

Reklama kolono en Vilno, anoncanta pri UK.

La 89-a Universala Kongreso de Esperanto okazis en
Pekino inter 24-a kaj 31-a de junio, 2004. Al ĝi aliĝis
2031 esperantistoj el pli ol 50 landoj kaj regionoj de la
mondo. Memore al ĝi kaj omaĝe al la 100-jariĝo de
UK, la retejo El Popola Ĉinio kompilis kaj eldonis la
albumon
“Renkontiĝo
en
Pekino”.
Vizitu:
http://www.espero.com.cn/
[Ret-Info]

Gazeteltondaĵoj
Ŝajne estis ‘kukuma tempo’ – aŭ vi ne legas gazetojn, aŭ vi ne provizas la komunikilaron per
informoj pri Esperanto, tamen:
• MetroXpress en sia parto pri Øresund enhavis artikolon pri la rapidmanĝejo Ovo en
H.C.Østedsvej, Kopenhago Kunsten at servere et æg – ankaŭ priparolita en skania televido kaj
en la loka kopenhaga ’TV Lorry’,
• en julio aperis nekrologo en Århus Stiftstidende pri Anders Falkenberg Klausen, fervojisto,
• pluraj krucvortenigmoj uzis la vorton Esperanto.
Daŭre sendu vian kontribuon al la kolektanto Grete Nielsen, Fyrrevænget 4, 4700 Næstved
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Stanislaw Mielczarek, Skovgårdsvænget 125, 8310 Tranbjerg.
86 29 23 06 { stanislaw@webmail16.ofir.dk
Se i Esperanto en Danio angående møder.
Vidu en Esperanto en Danio pri kunvenoj.
Nordjyllands Esperantoforening / Esperanto-Asocio de Nordjutlando
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Neniuj regulaj kunvenoj. Vidu en Esperanto en Danio.
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Tjenester i Esperantoforeningen for Danmark
Servoj de Dana Esperanto-Asocio
Medlemsbladet
La membroorgano
(Esperanto en Danio)
Jens S. Larsen, c/o Trillingsgaard,
Munkebjergvej 77, 2770 Kastrup.
24 47 50 40
{ eed@esperanto.dk
Bogsalg og bladtjeneste
Libro- kaj revuservo
Arne Casper, Bryggervangen 70,
4.tv., 2100 København Ø.
39 20 63 48
{ libroservo@esperanto.dk
Webkatalog / Retkatalogo:
http://www.esperanto.dk
Girokontonummer /
ĝirkontonumero: 645-7274.
UEA-konto: ebog-s.
Bladtjenesten formidler abonnement
på en række udenlandske esperantoblade. Bestillinger gælder for det
følgende år.
La revuservo peras abonon de
eksterlandaj Esperanto-revuoj. La
mendoj validas por la sekvanta jaro.
Forlaget Kommunikation og
Kultur
La eldonejo Komunikado kaj
Kulturo
Hører under Esperantoforeningen for
Danmarks Bogsalg, se adresse mv.
ovenfor
Apartenas al la Libroservo de Dana
Esperanto-Asocio; vidu la adreson
ktp. supre.

Samling af avisudklip om
esperanto
Kolektado de gazeteltondaĵoj pri
Esperanto
Grete Nielsen, Fyrrevænget 4, 4700
Næstved.
55 72 12 40.
Foredragsturneer / Preleg-vojaĝoj
Stanislaw Mielczarek,
Skovgårdsvænget 125
8310 Tranbjerg.
86 29 23 06
{ stanislaw@webmail16.ofir.dk
Transportabel udstilling
Migra ekspozicio
Kim J. Henriksen, Hallandsgade
6,4., 2300 København S.
32 54 93 54
{ kim@esperanto.dk

Undervisning
Instruado
Kurser hos KEK / Kursoj ĉe KEK
Kim J. Henriksen, Hallandsgade
6,4., 2300 København S.
32 54 93 54
{ kek@esperanto.dk
Brevskolen Dansk EsperantoInstitut
La koresponda lernejo Dana
Esperanto-Instituto (DEI)
Lars Kromann Jensen og Bente
Christiansen, Stenbrydervej 6,
Værløse, 4640 Fakse.
56 71 46 51
{ brevskole@esperanto.dk
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Dansk Esperantoeksamenskommission
Dana Esperanto-Ekzamena
Komisiono (DEEK)
Lis Thune, Brombærvænget 15,
2650 Hvidovre.
36 78 18 84.

Eksamenskomissionen afholder fra
tid til anden eksamener i esperanto
efter danske regler.
La ekzamena komisiono de tempo al
tempo okazigas ekzamenojn de
Esperanto laŭ danaj regularoj.

Øvrige esperantoforeninger / Ceteraj Esperanto-asocioj
Dansk Jernbane Esperanto
Forening
Dana Esperantista Fervojista
Asocio (DEFA)
Jan Niemann, Hovedvagtsstræde
9E,1., 3000 Helsingør.
49 26 13 19.
{ esperanto@mail.tele.dk
DEFA anvender esperanto inden for
jernbanen gennem artikler, foredrag,
konversation m.v. Møder i København sammen med KEK. Blad: Dana
Fervojisto.
DEFA fervojfake aplikas Esperanton
per artikoloj, prelegoj, konversacio,
k.c. Kunvenoj en Kopenhago kune
kun KEK. Revuo: Dana Fervojisto.
Dansk Forening for Blinde
Esperantister
Dana Asocio de Blindaj
Esperantistoj (DABE)
Kontaktperson / Kontaktulo: Søren
Willemoes, Strandgården 131, 2680
Solrød Strand.
56 14 43 49 { swj@pc.dk
Esperanto-Nyt
Ejnar Hjorth, Christiansgade 38,
9000 Aalborg.
98 13 40 40
{ 0012508m001@mail1.stofanet.dk
Dansksproget blad der oplyser om
esperanto.
Danlingva revuo kun novaĵoj pri
Esperanto.

Esperanto Forum
Ole Blaust, Ny Kongensgade 18,
1557 København V.
33 33 90 30.
{ Blaust@mobilixnet.dk
En støtteforening for esperanto hvor
aktiviteten foregår på dansk.
Apoga asocio kiu agadas danlingve.
Københavns EsperantoKulturgruppe
Kopenhaga Esperanta Kultura
Grupo (KEKG)
Torben Svendsen, Vanløse Allé 57,
2720 Vanløse.
38 74 97 64.
{ kulturgrupo@webspeed.dk
Se i Esperanto en Danio for
information om møder.
Vidu en Esperanto en Danio pri
kunvenoj.
Verdensesperantoforeningen UEA
m/ ungdomsafdelingen TEJO
Universala Esperanto-Asocio
(UEA) kaj Tutmonda Esperantista
Junulara Organizo (TEJO)
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015
BJ Rotterdam, Nederlando.
+31 10 436 1044. Fax/Fakso:
+31 10 436 1751. Bank/Banko: Bank
MeesPierson, Postadressebus 749,
3000 AS Rotterdam (konto
25.52.89.804). { uea@co.uea.org.
Hjemmeside/Retpaĝo: www.uea.org.

Adresaro de Dana Esperanto-Asocio – elŝiru kaj konservu!

Loke
Århus
Prezidanto: Stanisław Mielczarek, Skovgårdsvænget 125, 8310 Tranbjerg J.;
Tel./fakso: 8629 2306, retpoŝto: stanis@ofir.dk.
Kunvenejo: Senior-Centret, Østergade 30, 2., 8000 Århus C.
Kunvenoj: je la 19:30 h.

Okazos:
29.09
27.10
29.11
15.12

“Mia ferio”. Ĉiu partoprenanto rakontos pri sia ferio 2005.
“Bona Espero”. Mathias Dalmose restadis la aŭtunon 2004 ses monatojn en Brazilo, kaj el tio 4
monatojn en “Bona Espero”. Li rakontos kaj montros bildojn el Brazilo kaj “Bona Espero”.
Eble vi havas ion por rakonti tiun vesperon? Anoncu vin al la prezidanto.
Zamenhof- kaj Kristnaskofesto.

Okazis:
04.06

La ĉi-jara somera ekskurso celis la belan regionon de Ry/Silkeborg. La klubanoj kaj du gastoj el
Hobro kolektiĝis en la haveno de Ry por ĝui la agrablan ŝipveturon de Ry al Himmelbjerg kaj
reen. Poste ni vizitis du muzeojn: Ferskvandmuseet kaj Træskomuseet. Ni finis per kafo/teo kun
torto en Ry Gammel Kro.

Næstved
Sekretario: Grete Nielsen, Fyrrevænget 4, 4700 Næstved
Telefono 5572 1240, rete atingebla pere de: eho-esperanto@stofanet.dk
Kunvenoj okazas principe ĉiun duan vendredon dum la monatoj septembro-aprilo en Grønnegades
kaserne, Grønnegade 10, lokalo 111, ekde h 19.30.

Okazos:
Sa 27.08:
Ve 23.09:
Ve 07.10:
Ve 21.10:

Inter horoj 12-a kaj 16-a ni prezentos nin okaze de Sezon-starto de la vesperlernejaj kursoj.
Gramatikaj ekzercoj, H.C. Andersen-tradukoj, filmo pri UK Göteborg.
Preskaŭ same, sed kun alia filmo.
Ulla Møller kaj Allan Mogensen: danlingva prelego pri la ĝuo vojaĝi. Anoncota al ekstera
publiko.
Ve 04.11:
Preskaŭ same kiel 23.09, sed kun alia filmo.
Sa 05.11:
En la ĉefbiblioteko inter horoj 15-a kaj 17-a horo: Voĉlegado de La malbela anasido
fare de Birthe Trærup.
Ve 11.11:
Preskaŭ same kiel 23.09, sed kun alia filmo.
Ve 25.11:
Hans Jørgen Kristensen: danlingva prelego pri vojaĝo sur Mekongo gis urbo Mandalay.
Anoncota al ekstera publiko.
Ve 09.12:
Kristnaska aranĝo.
Ŝangoj - ankaŭ pri datoj - povos okazi.

Okazis:
Ni ekskursis la 2-an de julio al Præstø, kie ni vizitis ceramikfarejon, pregejon, Bertel Thorvaldsenmuzeon, kaj cetere ĝuis la idilian urbeton en belega somera vetero.
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Kopenhago
KEK (Konversacia Esperanto-Klubo) kunvenas kune kun la fervojista klubo DEFA (Dana Esperantista
Fervojista Asocio) ĉiulunde je 19.30-22.00 en Banedanmark entreprise, Vasbygade 10.
Komuna retadreso: defakek@hotmail.com.
Okazas komuna manĝado la unuan lundon de ĉiu monato je 18.30. Buterpanoj mendeblas ĉe Ruth,
telefono 3646 6279 (kelkajn tagojn antaŭe), aŭ kunportu mem!
Kafo/teo-trinkado 19.30-20.00; programo 20.00-20.45 kaj 21.00-21.45.
Kursoj ĉiulunde ekde la 26a de septembro:
Komencantoj kaj daŭrigantoj: 18.45-19.30 kaj 20.00-20.45 (Instruantoj: Regin Larsen, Zita
Carbaraviciene, Kim Henriksen).
Legogrupo (Kolker: Vojaĝo en Esperantolando): 19.00-19.30 kaj 20.00-20.45 (Arne Casper).
Funkcias ankaŭ tradukad-grupo (H.C. Andersen) gvidata de Bent Wiinberg kaj Lene Niemann.
KEKG (vidu ĝian novan insignon maldekstre) kunvenas unufoje monate je 19.00-23.00
en Danasvej 30 B, salono n-ro 1, dua etaĝo. La prelego komeniĝas je 19.30. Enirpago:
10 kronoj. Kafo/teo kaj kuko: 10 kronoj.

Pri la nova projekto de “La Loko”
montri ĉiujn el la Esperanto-objektoj kiujn ni
konceptis. Krom esti nova aliro al dizajno, tia
imita laboro estas klopodo fari kion artistoj ĉiam
faris: provo ekkompreni la mondon en kiu ni
vivas, laborante per bildoj.

Dum la infanaĝo de Holivudo ne estis evidente
ke ĉiu en la granda ĵus alveninta grupo da enmigrantoj bone scias la anglan. Por certigi al si
laŭeble plej grandan publikon, Holivudo evoluigis rakontan teknikon kapablan atingi spektantojn trans kulturaj limoj. Ĉi tiu metodo fari
produktojn kiuj apelacias al granda heterogena
celgrupo, estis evoluigita kaj precizigita tra la
tuta kampo de usona produktado. Kaj post la dua
mondmilito la produktoj estis pretaj konkeri la
mondon.
Sitkomo (situacia komedio) en la komerce
kaj politike sendependa Esperanta lingvo do
estos renkontiĝo inter du malsamaj klopodoj
establi universalajn sistemojn: unu komerca kaj
unu idealisma. Sed la intenco de nia projekto ne
estas nur kontrastigi modernan komercismon kaj
19a-jarcentan idealismon, sed ankaŭ ekzameni
kio estas komuna inter ili: la sopiro je
universaleco. La batalkampon de moderneco
grandparte markis kunpuŝiĝoj inter malsamaj
asertoj pri universalaj solvoj – ne malofte kun
katastrofaj konsekvencoj.
Centra parto de la projekto estas krei paralelan vidan universon kiu havas kiel hipotezon
ke ĝi estas tut-Esperanta. Ni laboras surbaze de
tiu hipotezo depost septembro 2003 sub la nomo
La Loko. La prezentoj do ofertos la eblecon

Daniel kaj Olof [laloko.org]

Ĉu mankas al via
• klubo
• asocio
• lerneja klaso
• biblioteko
Esperanta legaĵo ????????
DEFA posedas multajn librojn kaj
periodaĵojn, kiujn ni fordonas al tiuj,
kiuj interesiĝas kaj bezonas:
• unuopaj numeroj kaj kompletaj
jarkolektoj de NORDA PRISMO kaj
MONATO
• lernolibroj
• literaturaĵoj
Turnu vin al Jan Uldal Niemann
Hovedvagtsstraede 9E, 1.
DK-3000 Helsingoer
telefone +45 4926 1319
rete niemann@kabelmail.dk

10

Kalendaro de Kopenhago
(atentu, ĝi estas plena! – KEK/DEFA kie nenio alia estas indikita)

Aŭgusto kaj septembro
22/8

Rakontu pri esperantolibro legita

Sabate 27/8, 12 – 18h: Internacia Tago de Kopenhago. Ĉe Peblinge Dosseringen/Dr.Louises Bro ni
dividas budon kun jugoslava asocio.
29/8
5/9
9/9
12/9
19/9
26/9

Ni somerstudos ; por ne tute ferii de la studgrupoj ni traktos elektitajn ĉapitrojn de Faktoj kaj
Fantazioj (M. Boulton).
Lars kaj Søren rakontas pri la ĉiutaga vivo, interalie la uzo de diversaj helpiloj al komputilo;
kiamaniere uzi la reton kiel nevidanto.
KEKG: “Informfluo en Esperantujo”. Prelego de Kalle Kniivila (Svedio).
Kunportu objekton kaj rakontu pri ĝi.
Caro Vladimir, tria kanto. Astrid kaj Erik gvidos nin.
Kursoj kaj studgrupoj.

Sabate 29/9, 14.00: Prezento de la Esperanto-sitkomo de “La Loko” en Overgaden Neden Vandet
17, Christianshavn. (Vidu apartan artikolon). Viziteblas de marde ĝis dimanĉe je la 13a ĝis la 17a
horo; fermo je la 6-a de novembro. Surbendigoj okazas sabate dum oktobro je la 14a horo.
(NB: la horoj ne estis finfiksitaj je redaktofino – kontrolu ilin ĉe http://laloko.org).

Oktobro
3/10
04/10
10/10

Kursoj. Bent Jensenius: Vojaĝo en tempo kaj spaco: diapozitivoj de Kolombio de la 70aj jaroj.
Unua parto.
KEKG: “De Pythagoras ĝis Descartes”. Kulturhistoria vojaĝo tra la eŭklida matematiko kaj
ĝia signifo por la hodiaŭa mondbildo. Prelego de Egon Starup.
Kursoj kaj studgrupoj.

Vendrede 14/10, 18.00 – 00.00: Kultura nokto. En “Huset i Magstræde” (Rådhusstræde) estos
Esperanta aranĝo en la Salono K. La aranĝo konsistas el ekspozicio de gazetoj, libroj, afiŝoj, ktp.,
kaj ankaŭ diskuto pri Esperanto kun la vizitantoj. Krozu la urbon dum la kultura nokto kaj vizitu
ankaŭ nin!
17/10
24/10
31/10

Kursoj. Kim montros televidprogramojn.
Kursoj kaj studgrupoj.
Kursoj kaj studgrupoj.

Novembro kaj decembro
2/11

KEKG: “Vasilij Eroŝenko – pri la mondkoncepto de la ukrania, blinda Esperanto-poeto kaj
verkisto, parto 2”. Prelego de Alexander Kogan.

18-20/11 BogForum / Librofoiro (ĉe la metroa stacio Forum)
Ni deĵoros tie la tutan tempon: vendrede kaj sabate de la 10a-19a horo, dimanĉe de la 10a-18a horo.
Dimanĉe je la 14-a horo Robert Philipson tie prelegos pri sia libro “Ĉu nur-anglalingva Eŭropo?”
kaj poste subskribos ekzemplerojn de ĝi – laŭeble zorgu ĉeesti! Unutaga bileto kostas 85 kronojn;
dum la vendredo studentoj pagas nur 50 kronojn. Kiel ekspozicianto ni povas oferti al vi
rabatitajn tagbiletojn de po nur 50 kronoj – sed nur se vi mendas ilin ĉe DEA-prezidantino
Ileana Schrøder (adreson vidu en la kolofono) antaŭ la 1-a de septembro!
10/12

KEKG: Zamenhof-vespero. Detaloj aperos.
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Monde
Handzlik renkontis EU-komisionanon
Unuafoje en la historio de la Eŭropa Unio,
esperantista EU-parlamentano renkontiĝis
kun pinta reprezentanto de la Eŭropa
Komisiono. Dum sia rendevuo kun Ján
Figeľ, Małgorzata Handzlik postulis, ke
Esperanto ricevu
egalajn rajtojn kun
aliaj lingvoj en la
eduk-sistemoj en
la landoj de la Eŭropa Unio. Figeľ
opiniis la asertojn
pri la lernofaciliga
rolo de Esperanto
interesaj, kaj aludis ke EU povus aranĝi internacian konferencon pri la temo.

unian principon pri egalrajteco de ĉiuj
lingvoj”, atentigis Małgorzata Handzlik.
Laŭ ŝi, la rekomendo ke ĉiu civitano de
EU lernu minimume du fremdajn lingvojn ne
solvos la problemon, ĉar la plej multaj homoj
neniam lernos sufiĉe bone eĉ la unuan
fremdan lingvon. Kiel eblan solvon ŝi proponis Esperanton, kiu laŭ ŝi multe faciligus
la postan lernadon de dua fremda lingvo.
Małgorzata Handzlik atentigis Ján Figeľ,
ke en EU nuntempe nur hungaroj rajtas ne
nur studi Esperanton, sed ankaŭ oficiale
ekzameniĝi pri ĝi samrajte kun aliaj fremdaj
lingvoj. Ŝi proponis, ke ĉiuj eŭropanoj havu
la saman rajton.

La propedeŭtika valoro
Laŭ Małgorzata Handzlik, pluraj studoj
pruvis, ke studado
de
Esperanto
efektive subtenas
postan lernadon
de aliaj lingvoj.
Kiel pruvon de
siaj argumentoj
Małgorzata Handzlik citis interalie
esplorojn de profesoro
Helmar
Frank, faritajn en
la 1970-aj jaroj. Li tiam esploris la lernofaciligan efikon de Esperanto kiel preparo al
la posta lernado de la angla lingvo fare de
germanaj lernantoj.
Ján Figeľ opiniis la argumentojn prezentitajn de Małgorzata Handzlik interesaj.
- Se tio ĉi estas vero, oni povus fari
konferencon internacian pri tiu problemo.
Estus bone ke la konferencon proponu iu aŭ
iuj el la membroŝtatoj, opiniis Ján Figeľ.
Ján Figeľ kaj Małgorzata Handzlik
interkonsentis pri pliaj laboraj kontaktoj
rilate la temon.

La renkonto
La 5-an de julio la esperantista EUparlamentano Małgorzata Handzlik renkontis
la pintan respondeculon pri kulturaj aferoj en
EU, la komisionanon Ján Figel'. La
renkontiĝo okazis en Strasburgo en Francio
pro peto de Małgorzata Handzlik, kaj estis
plene dediĉita al la problemoj de la
multlingveco de la Eŭropa Unio.
Komence de la renkontiĝo Ján Figeľ
ŝajne kredis, ke Małgorzata Handzlik volas
enkonduki Esperanton kiel oficialan lingvon
de la Eŭropa Unio. Tiun supozatan proponon, kiu efektive neniam estis farita, li tuj
refutis kiel apenaŭ realigeblan.

La propono
La propono kiun Małgorzata Handzlik efektive volis diskuti estis tute alia, kaj ĝin Ján
Figeľ traktis tute serioze. Małgorzata Handzlik atentigis, ke la plimultiĝo de oficialaj
lingvoj en EU efektive kondukas al diskriminacio de certaj lingvoj favore al aliaj. “En
praktiko ĉiuj lingvoj perdas sian rolon, nur la
angla iĝas pli kaj pli potenca, kio ofendas la

[libera folio]
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Esperanto Desperado ne plu ekzistas
esperantista pola publiko aranĝitaj de la nordia
kulturdomo en Krakovo, kaj kun mona apogo de
la mondmuzika organizo en Danio.
Kiel kuriozaĵon ni povas mencii, ke nia
ĝembisto estis resendita al Kopenhago el la
flughaveno de Krakovo pro manko de pola vizo.
Sed kun rapida ago ĉe la pola ambasadejo, kaj
iom multekosta flugbileto, oni sukcesis reflugigi
lin al Pollando, tiel ke li alvenis al la kongreso en
Zakopane je unu horo antaŭ la lasta koncerto kun
Esperanta publiko. Desperadoj ĝis la noktonokto fin´ ...
Esperanto Desperado dankas ĉiujn, kiuj
apogis nin dum la jaroj.
Helle Eble Cleary, Amir Hadzahmetovic, Brian
Laustsen, Kim J. Henriksen, Mark Dziwornu,
Nis Bramsen

Kiel anoncite ĉe IJK, la koncertoj en Pollando
estis la lastaj koncertoj de Esperanto Desperado.
Jen la historio de la bando:
La unua publika prezentiĝo de Esperanto
Desperado okazis en KEF-5, 1996 en Kopenhago, sub la nomo “Brokantaĵo”. En 1997 la
grupo ŝanĝis la nomon al la nuna. Tiutempe la
grupo konsistis el Birgitta Taurus Henriksen,
Helle Eble Cleary, Amir Hadžiahmetović, Kim
J. Henriksen kaj Denis Rock Tampa, kaj oni
ludis akustike.
En 2000 la orkestro iĝis plene elektra kaj
eniris la grupon Brian Laustsen kaj Thomas
Crawford. Estis registrita la unua kodisko “Jen
venas” ĉe la eldonejo Vinilkosmo. Denis intertempe iĝis rifuĝinto en Germanio kaj Birgitta
forlasis la grupon.
Dum aŭtuno 2003 kaj printempo 2004 la
grupo klopodis registri duan kodiskon. Sed
fermo de studio fare de la polico, ŝtelo de
akordiono ktp. malfaciligis la laboron. Tamen en
junio 2004 oni finfine sukcesis surbendigi "Hotel
Desperado" kiu estis eldonita la 20-an de aŭgusto
en 2004.
Sur ĝi aŭdiĝas la drumisto Nis Bramsen, kiu
estis en la grupo ekde januaro 2002. La lasta
membro Mark Dziwornu (origine de Ganao)
aliĝis al la grupo nur antaŭ kelkaj monatoj,
ludante ĝembon kaj aliajn perkutilojn. Sed li jam
gastludis en 5 kantoj en “Hotel Desperado”.
La muziko kaj tekstoj plej ofte estis originale
verkitaj de la membroj mem. Fakte eĉ tri el la
membroj plus unu eksmembro verkis muzikon
kaj tekstojn por la dua albumo. Sed de tempo al
tempo aperis tekstoj de eksemple Georgo
Kamaĉo, William Auld, Vladimir Danilov kaj
Maria Amanta Smilet.
Esperanto Desperado ludis ĉiam ankaŭ ekster
la Esperanta mondo. Ekzemple vive en la dana
radio, kiel festorkestro ĉe naskiĝtaga aŭ geedziĝa
festo, en kafejoj, kulturdomoj, karnevaloj kaj ĉe
festado de 1-a de majo. La ĝenerala strategio
estis ludi tie, kie jam estas homoj.
En la Esperanta mondo la grupo ludis dum
KEF-oj, KAFE, UK-oj, IJK-oj, PSI, Dana Jarkunveno, Germana Jarkunveno.
Dum la lasta turneo en Pollando la grupo ne
nur faris frenezan festan koncerton dum IJK, sed
ludis ankaŭ ĉe koncertoj por preskaŭplena ne-

[Ret-Info]

Esperanta televido komencas
ekzisti
La projekto "Internacia Televido", iniciatita de la
retportalo Ĝangalo proksimiĝas al la realiĝo.
Antaŭ kelke da tempo ekfunkciis la retejo
http://internacia.tv, kaj jam komenciĝis la testoj
de la elsendflua sistemo.
Pro diversaj problemoj (pri kiuj oni povas
legi ĉe la portalo de Ĝangalo) oni ne sukcesis
kolekti la planatan startan kapitalon, tamen la
iniciatintoj ne nuligis la tutan projekton, sed
planas ekfunkciigi ĝin kun ŝanĝita, iom simpligita formo.
Flavio Rebelo, ĉefmotoro de la retportalo
Ĝangalo skribas:
La maniero, per kiu ĝi venos, tamen
dependos de la esperantistoj. Televidkanalo
bezonas multe pli da informoj, noticoj, novaĵoj
kaj brakoj, tial la administracio de Internacia
Televido lanĉis kampanjon por trovi volontulojn,
kiuj deziras, kune kun ni, partopreni en la plej
ambicia projekto por Esperanto en interreto, la
establo de televidkanalo kun programoj, reklamoj kaj filmoj en la lingvo internacia.
[Ret-Info]
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Polaj puĉitoj de 1985 honorigitaj
Antaŭ dudek jaroj la pola militista registaro
gvidata de generalo Jaruzelski eksigis la
demokratie elektitan estraron de Pola
Esperanto-Asocio (PEA) kaj nomumis novan
“komisaran” estraron. Nun du anoj de la
eksigita estraro estis nomitaj honoraj
membroj de PEA kaj ricevis oficialan
pardonpeton. La okazaĵoj de la jaro 1985
estas denove aktualaj en Pollando, ĉar la
nomoj de du partoprenintaj esperantistoj estis
trovitaj en listo de varbitoj kaj varbotoj de la
pola sekurec-servo.
En decembro 1981 la pola generalo
Wojciech Jaruzelski deklaris en la lando
militan staton kaj malpermesis la agadon de
la libera sindikata movado Solidareco.
Ankaŭ la funkciado de multaj aliaj sociaj
organizajoj estis grave limigita pro la milita
stato, sed la agado de esperantistoj ne estis
forte influita dum la unuaj jaroj.
En oktobro 1984 estis demokratie elektita
nova estraro de Pola Esperanto-Asocio. Kiel
prezidanto de PEA daŭrigis Jerzy Leyk, pli
frue konata aktivulo de PSEK (Pola Studenta
Esperanto-Komitato). En la estraro partoprenis ankaŭ aliaj studentaj aktivuloj. Tiu
estraro daŭrigis la agadon de la antaŭa
estraro, kiu estis same demokratie elektita en
1981 kaj konsistis el pli-malpli la samaj
personoj kaj la sama prezidanto.

blemojn ol iu Esperanta asocio, ekzemple
kun konspira opozicia movado. Tial do,
kvankam la agado de PEA estis certe
kontrolata de kaŝaj agentoj de la politika
polico kaj de la partiaj instancoj, mi malfacile imagas, ke oni traktus la agadon de Leyk
tiom danĝera por mem iniciati, instigi kaj
organizi grupon de puĉistoj, supozas Maciej
Wnuk, tiama junulara aktivulo, nuntempe
ano de la urba konsilantaro de Varsovio.

Kies iniciato?
Same kiel pluraj aliaj polaj esperantistoj,
Maciej Wnuk simple ne vidas iun alian
logikan klarigon por la interveno, kiu trafis
Polan Esperanto-Asocion.
- Ja tiu agado, kvankam sufiĉe sendependa,
ne estis malkaŝe opozicia. Pro tio mi
supozas, ke la instigo de la puĉo venis de
grupo, kiu sentis sin formetita flanken en la
organizo kaj kiu instigis – ankaŭ per falsaj aŭ
troigitaj akuzoj – la koncernajn aŭtoritatojn
nomumi ilin kiel komisarojn.
Kiam la ŝtataj aŭtoritatoj jam serioze
komencis okupigi pri Pola Esperanto-Asocio,
reprezentantoj de la estraro partoprenis
interparolojn en la centra komitato de la
reganta komunisma partio. La estraro de
Leyk provis konvinki la aŭtoritatojn ke la
akuzoj estis falsaj, sed vane.
La laboro de la demokratie elektita estraro
kaj de la asocia konsilantaro de PEA estis
abrupte interrompita la 17-an de oktobro
1985, kiam la ŝtataj aŭtoritatoj malfunkciigis
la gvidorganojn de la asocio kaj nomumis
novan, provizoran estraron, kies prezidanto
iĝis Wlodzimierz Wesolowski.

Generacia abismo
La movade netradiciema direkto de la nova
estraro jam pli frue klare maltrankviligis la
pli aĝan generacion de esperantistoj. La maltrankvilo fortiĝis post la reelekto, ĉar la nova
estraro devis helpi pri la organizado de la
jubilea Universala Kongreso en Varsovio,
planita por 1987.
Flanke de la ŝtataj aŭtoritatoj la dua estraro
de Leyk komence ne spertis malfacilaĵojn.
Tamen en 1985 la nuboj densiĝis super la
estraro de PEA. Laŭ la supozoj de multaj
polaj esperantistoj, la ŝtataj instancoj tiam
ricevis denuncon pri ia “kontraŭŝtata” agado
de Pola Esperanto-Asocio.
- Mi havis la impreson, ke tiamaj partiajregistaraj aŭtoritatoj havis pli gravajn pro-

La trudita estraro
En la finaj staĝoj antaŭ la puĉo tre aktiva
estis la tiama estro de la Esperanto-redakcio
de la pola radio, Andrzej Pettyn, kiu klopodis
konvinki diversajn homojn eniri la
“komisaran” estraron. Li ankaŭ mem eniris la
novan estraron, kiu finfine do konsistis el
Wlodzimierz Wesolowski, Adam Chyliński,
Marian Dobrzyński, Ryszard Kamiński, Henryk Kozaczuk, Stefania Pakalska, Andrzej
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Pettyn, Wojciech Sobolewski, Bolesław
Staszczak kaj Stanisław Świstak.
Dum la regado de tiu provizora estraro estis
krome malfondita la Loka Kongresa
Komitato de la jubilea 72-a Universala
Kongreso, kaj elektita nova. La provizora
estraro oficis ĝis novembro 1986. Poste
aperis nova estraro, kies prezidanto iĝis
Roman Dobrzyński. El la provizora
“komisara” estraro restis nur Andrzej Pettyn.
Tiu estraro sidis dum la jubilea kongreso en
1987 kaj ĝis 1989, kiam Andrzej Pettyn estis
elektita prezidanto de PEA. En la estraro de
Pettyn, la kasisto estis Tadeusz Dobrzyński.

Neklara pardonpeto
Tiu apero de la nomoj kompreneble pruvas
nenion pri la rolo de la koncernaj personoj en
la puĉo kontraŭ la estraro de PEA, nek entute
pri ilia eventuala rilato al la sekurec-servo.
Tamen la listo ja kaŭzis diskuton en la pola
Esperanto-movado, kaj eble parte pro tiu
diskuto la nuna estraro de Pola EsperantoAsocio fine de majo decidis honorigi
partoprenintojn de la puĉita estraro.
Honoraj membroj iĝis Jerzy Leyk (la
eksigita prezidanto de 1985), Irena Szanser
(eksigita estrarano) kaj krome la aktivuloj
Hanna Jankiewicz kaj Eugenia Szczyglińska.
Transdonante la honorajn diplomojn, la
prezidanto de PEA Stanisław Mandrak petis
la novajn honorajn membrojn “akcepti la
tutkoran pardonpeton pro ĉiuj malbonaĵoj
kiuj tuŝis esperantistojn flanke de eksaj
estraroj, agintaj dum la totalitara tempo.”
Speciale li pardonpetis al tiuj, kiuj suferis pro
la estrara puĉo de 1985.
Laŭ Maciej Wnuk, la pardonpeto tamen
venis de malĝusta persono:
- Mi pensas, ke honori iamajn aktivulojn
estas bona ideo, sed rilate pardonpeton: ne
PEA devus tion fari sed la membroj de la
komisara estraro. Ja PEA estis mem objekto
de perforto.
La honorigan ceremonion kiu okazis en la
Varsovia filio de PEA la 20-an de majo ne
ĉeestis Jerzy Leyk. Ĉeestis tamen Irena
Szanser, kiu diris, ke la pardonpeton ŝi kaj
aliaj atendas de dudek jaroj. Ŝi ankaŭ
transdonis al la nuna prezidanto de PEA
dikan kajeregon kun kopiitaj dokumentoj
interalie pri la puĉo de 1985.

Neklara pruvilo
Februare de 2005 aperis en la reto la tiel
nomata listo de Wildstein, listiganta la
nomojn de 120 000 personoj, kies dokumentujoj, kreitaj de la komunistaj sekretaj
servoj, troviĝas en la pola Instituto de Nacia
Memoro. La nomoj en la listo povas esti tiuj
de funkciuloj, sekretaj informantoj, sed
ankaŭ de viktimoj, kiujn oni planis varbi. La
publikigo de la listo kaŭzis ŝtormajn debatojn
en Pollando.
En la listo de Wildstein trovigas ankaŭ la
nomoj de la fratoj Marian kaj Roman
Dobrzyński, kiuj partoprenis en la du
postpuĉaj estraroj de Pola Esperanto-Asocio.
Laŭ la listo, la dokumentujo pri Roman
Dobrzyński devenis de ministeria nivelo,
dum tiu pri Marian Dobrzyński devenis de
malpli alta, regiona nivelo de la sekurecservo. En la sama listo troviĝas ankaŭ la
nomo de honora membro de UEA, Jadwiga
Gibczyńska, kaj la nomoj de pluraj aliaj polaj
esperantistoj.

Noto de la redakcio de “Libera Folio”: Informoj
por ĉi tiu artikolo estis kolektitaj el diversaj
fontoj kaj de diversaj personoj, kiuj ne volas esti
nomitaj, sed kiujn ni konsideras fidindaj. Ne
respondis al niaj rete senditaj demandoj pri la
temo Stanisław Mandrak kaj Andrzej Pettyn.
[libera folio]
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Anonco

”Bildolibro sen Bildoj”
malgranda majstroverko de H. C. Andersen

Skulptaĵo “La Rakonto-Puto” de Jens Galschiøt, realigita okaze de la Andersen-jaro.

En ĉi tiuj 33 rakontetoj Andersen “pentras”, kion la luno
ĉiuvespere raportas al li pri siaj observoj en diversaj partoj

de la mondo. La aŭtoro ĉerpis el siaj vojaĝoj kaj spertoj el
la teatra mondo, priskribas homajn sortojn kun kompato aŭ
ironio kaj dolĉajn renkontiĝojn kun infanoj. Ilustrita per liaj

propraj desegnaĵoj kaj papertranĉaĵoj en belaj koloroj. Unua
kompleta eldono en Esperanto, el la dana tradukita de
Birthe Trærup, 56 paĝoj, kun enkonduko kaj notoj. Edition
Trærup, Gilleleje 2005.

