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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

 

Parlamentarnego Zespołu Wspierania Języka Esperanto 

 

 

Parlamentarny Zespół Wspierania Języka Esperanto został utworzony 12 grudnia 2012 

roku, w celu popularyzowania nauczania języka esperanto, szerzenia idei zbliżenia między 

narodami z wykorzystaniem języka esperanto, wykorzystywania języka esperanto do 

popularyzowania wiedzy o historii i kulturze polskiej oraz organizowania zjazdów  

i seminariów esperanckich oraz uczestniczenia w nich.  

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 20 lutego i 19 czerwca 2013 r. 

 

Dnia 20 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, podczas którego przyjęto plan 

działań na rok 2013. Obejmuje on spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia 

Europa-Demokracja-Esperanto, w celu ustalenia ich oczekiwań, płaszczyzn współpracy i 

możliwej pomocy ze strony zespołu, oraz spotkanie z dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej celem omówienia możliwości wspólnego zorganizowania w siedzibie 

przedstawicielstwa sympozjum poświęconego esperanto. W planie działań zespołu 

przewidziano też spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu ustalenia 

możliwości wpisania języka esperanto na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa 

Kulturowego, zdiagnozowanie możliwości rozwoju esperanto poprzez edukację (szanse, 

zakres, środki) – w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej 

umiędzynarodowienie języka esperanto oraz spotkanie z europarlamentarzystami celem 

omówienia możliwości zorganizowania w Parlamencie Europejskim wystawy pt. „125 lat 

esperanto”.  

 

Dnia 19 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu z udziałem przedstawiciela 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz reprezentantów organizacji esperantystów.  

Omówiono możliwości wystąpienia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z wnioskiem o wpisanie języka esperanto na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 



Na mocy uchwalonej w 2003 roku Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Polskę w roku 2011, Państwo bierze na siebie 

obowiązek opracowania i wdrożenia ogólnokrajowego i wielopoziomowego systemu stałej i 

konsekwentnej ochrony, między innymi poprzez dokumentację zjawisk z zakresu objętego jej 

zapisami. Do tego celu utworzony został specjalny wniosek, który po złożeniu przez 

zainteresowanych, weryfikowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, a następnie 

kierowany do Ministerstwa Kultury, gdzie specjalnie powołana Rada podejmuje decyzję o 

jego dalszych losach. Członkowie Parlamentarnego Zespołu Wspierania Języka Esperanto 

zadeklarowali pomoc i poparcie dla tej idei. Członkowie zespołu omówili też wstępny projekt 

konferencji poświęconej esperanto z udziałem parlamentarzystów, członków rządu i 

eurodeputowanych oraz członków organizacji esperantystów. 
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