100-lat gliwickiego esperanto
innych miast, pañstw i kontynentów.
Co roku w listopadzie organizowane s¹ Gliwickie Randki U¿ytkowników i Praktyków
Esperanta.
Spotkania trwaj¹ od 3 do
5 dni. Uczestnicz¹ w nich
esperantyœci z ca³ej Polski,
a tak¿e z zagranicy.

O esperanto mówi siê,
¿e to naj³atwiejszy
jêzyk œwiata – mo¿na
siê go nauczyæ w kilka
tygodni. To g³ówny ale
nie jedyny
walor tego
jêzyka.

stów do³¹czy³am 20 lat temu
– mówi pani Zofia. - Czemu?
Przede wszystkim dlatego, ¿e
podoba³y mi siê te nasze spotkania. Ludzie s¹ sympatyczni,
zaprzyjaŸniliœmy siê. Esperanto to równie¿ okno na œwiat
– mi³oœnicy jêzyka podró¿uj¹
po ca³ym œwiecie dziêki zaproszeniom od esperantystów z

- Jest w nim jakaœ
wewnêtrzna si³a,
która sprawia, ¿e
po 10 minutach
rozmowy w tym
jêzyku czujemy siê jakbyœmy
byli jedn¹ wielk¹ rodzin¹
– mówi Stanis³aw Mandrak,
przewodnicz¹cy
gliwickiego
oddzia³u Polskiego Zwi¹zku
Esperantystów (fot. u góry).
Coœ w tym musi byæ bo jêzyk
stworzono 100 lat temu a wci¹¿
ma liczne grono zwolenników.

W tym roku odby³a siê ju¿ 13
randka, której towarzyszy³y
obchody 100-lecia gliwickiego oddzia³u esperantystów.
Gliwicki oddzia³ dzia³a bardzo prê¿nie – œwiadczy o
tym m.in. fakt, ze przez 10
lat w³aœnie w tym mieœcie
znajdowa³a siê siedziba
Zarz¹du G³ównego PZE.
Gliwickie œlady dzia³alnoœci
esperantystów to m.in. ulice: Esperantystów, Zamenhofa, Bujwida i Grabowieckiego.

Osoby zainteresowane wst¹pieniem do
spo³ecznoœci esperanckiej mog¹ zg³aszaæ siê
do filii Centrum Organizacji Pozarz¹dowych
przy ul. Zwyciêstwa 1
na I piêtrze w ka¿dy
poniedzia³ek i œrodê na
od godz. 17- 20.
Spotkania esperantystów
s¹ nie tylko okazj¹ do porozmawiania w neutralnym
jêzyku. Prawdziwi mi³oœnicy
esperanta id¹ dalej.
Pan Roman Schodnicki,
pszczelarz opatruje niektóre z miodów etykiet¹ z napisem po esperancku.

Mi³oœników esperanto jest
w Gliwicach kilkudziesiêciu.
Spotykaj¹ siê tak czêsto jak
maj¹ czas i rozmawiaj¹ po
esperancku: - Do esperanty-

Gdyby każdy miał to samo, nikt
nikomu nie byłby potrzebny
GLIWICE. „Igrzyska
staro¿ytne” - pod takim has³em odby³y siê
„XIV Igrzyska Placówek Integracyjnych”.
Ich organizatorem by³a
Szko³a Podstawowa
z Oddzia³ami
Integracyjnymi nr 1.

Wszystkie placówki bior¹ce
udzia³ w igrzyskach otrzyma³y
nagrody w postaci sprzêtu

Przy odrestaurowanym grobie pilota postawiono œmig³o
– symbol lotnictwa, któremu
poœwiêci³ ca³e swoje ¿ycie.
- Postaæ pana pu³kownika Romana Florera to przede wszystkim
osobowoœæ twórcy polskiego
lotnictwa, pierwszego komendanta Szko³y Orl¹t w Dêblinie.
To równie¿ twórca podrêczników
pilota¿u wojskowego i walki po-

wietrznej. To wielka postaæ,
która doprowadzi³a do utworzenia polskich si³ lotniczych
i odzyskania niepodleg³oœci w
II Rzeczpospolitej – mówi³ Komendant Wojskowej Komendy
Uzupe³nieñ w Gliwicach, pp³k.
Roman Nowogrodzki.
W pi¹tkowych uroczystoœciach
wzi¹³ udzia³ równie¿ kombatant
Adam Popiel. To on, jako pierw-

szy podj¹³ starania, by grób
pu³kownika odrestaurowaæ: Pan Adam Popiel by³ g³ównym
inicjatorem i osob¹, która nas
zachêci³a do podjêcia dzia³añ.
Zwróci³ siê do nas z informacj¹,
¿e taka osoba jest tu pochowana, przedstawi³ jej ¿yciorys i
od tego siê zaczê³o. Podjêliœmy
wysi³ek aby te prace wesprzeæ.
(kk)

Przejazd A4 zdrożeje
O 3 z³ zdro¿eje przejazd autostrad¹ z Katowic do Krakowa. Koncesjonariusz
A4 Stalexport Autostrada Ma³opolska zdecydowa³ siê na wprowadzenie
podwy¿ki ju¿ od 1 grudnia. Stalexport nie ust¹pi³ w negocjacjach
z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad, która proponowa³a
by op³aty zwiêkszyæ dopiero od marca przysz³ego roku.
Za przejazd ca³ym odcinkiem
autostrady, kierowcy zap³ac¹
16 z³. Jak t³umacz¹ przedstawiciele spó³ki, dodatkowe pieni¹dze uzyskane z
podwy¿ki cen, przeznaczone
zostan¹ na niezbêdne inwestycje m.in. nowe urz¹dzenia

do poboru op³at, które
zwiêksz¹ p³ynnoœæ ruchu na
bramkach.
Wielu kierowców deklaruje, ¿e przestanie korzystaæ
z dro¿szej autostrady. Co
wiêcej, niezadowoleni kierowcy zapowiadaj¹ akcjê

omijania p³atnych autostrad.
Na drogach i skrzy¿owaniach
prowadz¹cych do autostrady A4 rozdawane maj¹ byæ
ulotki z informacjami o alternatywnych trasach dojazdu
nawo³uj¹ce do zrezygnowania
z przejazdu A4. (kk)

Inna ni¿ wszystkie
wystawa w M(pi)K-u

W
imprezie wziê³y udzia³
dzieci z gliwickich przedszkoli i szkó³ z oddzia³ami integracyjnymi (SP 1, SP 3, SP
10, SP 21, PM 21, PM 31,
PM 40). £¹cznie w spotkaniu
uczestniczy³o ok. 260 uczniów
wraz z opiekunami.
- Ide¹ igrzysk jest wspólny
udzia³ dzieci pe³no - i niepe³nosprawnych w zabawach
i æwiczeniach sportowych na
specjalnie przygotowanych torach przeszkód. W zabawie,
pozbawionej rywalizacji, ka¿de
dziecko odnosi sukces, zostaje zwyciêzc¹ – mówi¹ Joanna
Bartoszek i Monika Smerkowska, organizatorki Igrzysk.

Twórca podwalin polskiego lotnictwa, ¿o³nierz, autor podrêczników
– Roman Florer to postaæ wybitna choæ trochê zapomniana.
Pu³kownik Florer pod koniec ¿ycia osiedli³ siê w Gliwicach i w³aœnie
tu, na Cmentarzu Centralnym znajduje siê jego grób. W pi¹tek,
6 listopada, w 36. rocznicê œmierci pu³kownika, ods³oniêto
i poœwiêcono jego odnowione miejsce spoczynku.

Galeria Miejska M(pi)K zaprasza na wernisa¿ wystawy SiAD! prezentuj¹cej meble
Ma³gorzaty Pêkala.
sportowego oraz s³odkiego
poczêstunku. Impreza odby³a
siê po raz kolejny dziêki wsparciu sponsorów.
Goœciem honorowym by³ prezydent Zygmunt Frankiewicz.
Zgodnie z has³em przewodnim
imprezy, zarówno organizatorzy
jak i uczestnicy igrzysk ubrani
byli w stroje nawi¹zuj¹ce do
epoki staro¿ytnej.

Przedmioty stworzone przez tê projektantkê s¹ piêkne, wysublimowane a z drugiej strony praktyczne. Meble oœwietlone
zostan¹ lampami m³odego projektanta Przemka Wañczyka.
Wernisa¿ wystawy ju¿ w pi¹tek,
13 listopada o godz. 18.00.
Finisa¿ 10
grudnia.

