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Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu  

Wspierania Języka Esperanto 

 

 

Dnia 3 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w sali 176 odbyło się czwarte posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu Wspierania Języka Esperanto, z udziałem reprezentantów 

organizacji esperantystów. Przewodniczący zespołu senator Edmund Wittbrodt przedstawił 

uczestnikom posiedzenia działania, jakie towarzyszyły wpisaniu języka esperanto na Polską 

Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wniosek o wpisanie, złożony przez Polskie 

Stowarzyszenie Europa Demokracja Esperanto, zweryfikowany przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, został skierowany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie 

specjalnie powołana Rada do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego podjęła 

decyzję o jego dalszych losach. Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek po czym został on 

przedstawiony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani prof.  

dr hab. Małgorzacie Omilianowskiej. Dnia 31 października 2014 r. pani minister podjęła 

decyzję o wpisaniu języka esperanto na Polską Listę Niematerialnego Dziedzictwa 

Kulturowego.  

W dalszej części posiedzenia omawiano propozycje dalszych działań zespołu  

po dokonaniu tego wpisu. Przewodniczący zespołu zapowiedział wystąpienie do instytucji 

europejskich celem zainicjowania prac nad wpisaniem języka esperanto na listę dziedzictwa 

europejskiego. Będzie też propagował tę ideę na spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej  

i Trójkąta Weimarskiego. Uczestnicy posiedzenia postanowili włączyć się w te działania, 

zapowiedzieli też podejmowanie działań celem uznania przez UNESCO roku 2017 rokiem 

Ludwika Zamenhofa. Pomimo, iż dotychczasowe starania podejmowane przez organizacje 

esperanckie, dotyczące dopisania języka esperanto do katalogu języków obcych 

dopuszczonych dla młodzieży przystępującej do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, 

nie odniosły sukcesu, uczestnicy posiedzenia postanowili nadal kierować pisma w tej sprawie 

do Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że nauczanie języka 

esperanto oparte jest na społecznym zaangażowaniu członków organizacji esperanckich.  



Tym samym względy finansowe zniechęcają młode osoby do podjęcia się nauczania tego 

języka. Nie wzrasta zatem liczba nauczycieli języka, nie wzrasta liczba osób uczących się 

esperanto. Na zakończenie posiedzenia postanowiono powołać grupę roboczą, która opracuje 

możliwe do realizacji cele a następnie przekaże je wszystkim organizacjom esperanckim.  

 

W skład grupy roboczej wchodzą: 

1. Halina Komar (przewodnicząca) – Prezes Centrum Edukacji Międzykulturowej, 

2. Konrad Andrzejuk – Sekretarz Fundacji im. L. Zamenhofa,  

3. Piotr Hołda – Przewodniczący Polskiej Młodzieży Esperanckiej, 

4. Małgorzata Komarnicka – Dyrektor Biura Regionalnego Wrocław – Centrum 

Edukacji Międzykulturowej, 

5. Kazimierz Krzyżak – Członek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Europa 

Demokracja Esperanto, 

6. Stanisław Mandrak – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Esperantystów, 

7. Barbara Pietrzak – Członek Zarządu Universala Esperanto Asocio.  

 

 

 

 

Protokół sporządzono  

w Biurze Spraw Senatorskich (PB) 

tel. (22) 694 95 40 

bss@nw.senat.gov.pl 
 


