
Uniwersytet Esperanto na Uniwersytecie Warszawskim 2013/2014 

 

(program projektu może ulec zmianie, prosimy zaglądać na facebook.com/UniwersytetEsperanto) 

Data Tytuł  Szczegóły Sala 

29.10.2013 

wtorek 

18:30-20:00 

Idea języka 

międzynarodowego 

● Poroblem porozumienia ludzi z różnych krajów,  

● Projekty rozwiązań: łacina, francuski, angielski, inne języki planowane: Volapük, 

Ido… 

● Dlaczego esperanto jest dobrym rozwiązaniem? 

Pałac 

Kazimierzowski: 

Sala 7 im. 

Brudzińskiego 

12.11.2013  

wtorek 

18:30-20:00 

Zabawa słowami  ● Odgadywanie pochodzenia słów 
● Odgadywanie znaczeń 
● Prezentacja afiksów 
● Zabawy słowne  

Największa aula 
w starej BUW 

25.11.2013 

poniedziałek 

18:30-20:00 

Zamenhof  – twórca 

esperanta 

● Historia życia Zamenhofa 

● Ciekawostki o procesie tworzenia podstaw esperanta 

Sala 207 w starej 

BUW 

09.12.2013 

poniedziałek 

18:30-20:00 

Esperanto? Po co? 

Esperanto w 2014 

● Użycie esperanta: Wyjazdy, koncerty, spotkania, miejsce esperanta w 

internecie, miejsce esperanta w świecie 

● Prezentacja wydarzeń esperanckich w roku 2014: spotkania, festiwale, staże 

wolontariaty, wymiany… 

Sala 207 w starej 

BUW 

07.01.2014 

wtorek 

Polityka językowa ● Problemy i wyzwania polityki językowej i projekty zastosowania w niej esperanta 

● Konkretne przykłady zastosowania esperanta. 

 

21.01.2014 

wtorek 

Moja pierwsza lekcja 

esperanto 

● Rekt-metoda leciono – lekcja prowadzona wylącznie w języku esperanto 

● Dyskusja o wadach i zaletach takich lekcji 

 

10.02.2014 

poniedziałek 

Esperanto z 

psychologicznego 

punktu widzenia  

● Każdy język reprezentuje sobą pewną filozofię, jaką niesie ze sobą esperanto?  

24.02.2014 

poniedziałek 

Organizacje esperanckie ● Organizacje esperanckie - ich historia, rozwój, zakres działania 

● Symbole esperanta: flaga, hymn, itd. 

● Światowa Esperancka Organizacja Młodzieży 

 

10.03.2014 

poniedziałek 

Sławni esperantyści ● Prezentacja życia i anegdot o sławnych esperantystach: KaBe, Tuwim, 

Grabowski i inni. 

 

24.03.2014 

poniedziałek 

Miejsce Esperanto 

między innymi językami 

planowanymi 

● Opozycja języki planowe a naturalne 

● Do której rodziny należy esperanto? 

● Trochę ciekawostek o innych językach planowanych 

● gdzie esperanto najlepiej się sprawdza? 

 

7.04.2014 

poniedziałek 

 

  

Esperanto-radio ● Varsovia Vento, Muzaiko, Pola (Ret)radio 

● Pozdrowienia dla Radia od słuchaczy kursu 

● Ciekawostki o rozwoju mediów esperanckich i esperanto w mediach 

● YouTube nowym medium przekazu również w esperanto  

 

28.04.2014 

poniedziałek 

Literatura 

   

● Sławni twórcy, książki i przekłady  

12.05.2014 

poniedziałek 

Organizacja wydarzeń z 

PEJ 

● Jak zorganizować spotkanie esperanckie? 

● W czym PEJ może pomóc? 

 

26.05.2014 

poniedziałek 

Warszawskie miejsca 

związane z Esperanto i 

Zamenhofem 

● Prezentacja miejsc związanych z kulturą esperanto – w zależności od pogody: 

○ opcja 1: rowerowa wycieczka po Warszawie, 

○ opcja 2: prezentacja multimedialna 

 

02.06.2014 

poniedziałek 

Niespodzianka :) ● Zakończenie kursu  

 

https://www.facebook.com/UniwersytetEsperanto

