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Jen diras la Ĉefredaktoro

Se vi volus elŝuti antaŭajn numerojn de
"FREŜO"

jen la l igi lo al la magazeno de e-magazinoj:
(enskribu ĝin en retumilo - NE KOPIU! ):

https: //goo.gl/xh1 U1 D

--------------------------
Se vi havus proponojn, materialojn por la
venonta numero de ĉi revueto - skribu al mi:

fresxo@protonmail.com
Skajpo: marianzdankowski

La ĉefredaktoro skribas:

2

Kunlaborantoj:

Eduardo KOZYRA
HenrykWOWER

FranciszekWITUCKI
Andrzej GIELERT
Mirka KUBICKA

Ĉefredaktoro:
Marian ZDANKOWSKI

poŝtel. +48 622 115 650; +48 (0) 604-079-141

Adreso: str. Limanowskiego 36 m 3,
10-343 OLSZTYN, POLLANDO

retadreso: fresxo@protonmail .com
Skajpo: marianzdankowski

Se vi volus instigi min ne nur pervorte (perforte):

Bankokonto:
(IBAN) n-ro: PL 541 14020040000380246602778

Ricevonto: Marian ZDANKOWSKI
Ricevontadreso:1 0-343 Olsztyn; Limanowskiego 36/3

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Bankadreso: BRE Bank S.A. INTERNET BANKING,

al. Pilsudskiego 3, 90-368 Lódz
SORT CODE: 1 1402004
Konto ĉe UEA: mzda-e

Se vi volus, ke ĉi-tiun belegan
revueton ricevadu viaj geamikoj -
sendu al mi iliajn ret-adresojn:

fresxo@gmail.com
fresxo@protonmail.com

Grave:
mi povas gvidi kvizo(j)n dum via E-aranĝo !

Vi kontaktiĝu min rilate al ĉi afero !

Recenzoj:
pri "FREŜO" ĉiam atendataj

Mi petas kritiki -
speciale pro gramatikaj eraroj :-)
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La oktobro 2017j
La retrevuo estas senpaga
tiom longe kiel eblas

Aperos ĉiumonate,
se sufiĉos por mi firman volon prepari ĝin Pazdziernik 2017

- Kara mia, ĉu vi preferas la belulojn aŭ la
saĝulojn?
- Mi preferas vin, mia kara.

Gramatikon mi ne konas kaj gazetojn ne abonas. . .

"ESTASMIESPERANTISTO" - Julio Baghy

Karaj Gelegantoj ,

Ĉi tiu numero de FREŜO estas speciala.
Vi certe asertas, ke vi bone konas
Esperanton, ĉu?

Do, ĉi tiu numero estas preparita por
komencantoj (eternaj?), sed vi kontrolu sian
scion de nia lingvo... trafoliumu ĉiujn paĝojn
kaj rememoru ĉu ĉiuj grafikaĵoj estas
konataj de vi...
Kaj vi certe mirigos, ke ekzistas vortoj ,

kiuj vi devas koni, sed...
Nu, ne gravas - vi spektu ĉiujn grafikaĵojn

kaj mem taksu vian nivelon de Esperanto...

Ĉu tiumaniere preparita ret-revuo estos
bezonata? Por komencantoj?
Mi atendas rimarkojn...

Via Ĉefredaktoro
Marian ZDANKOVSKI



R E A G O J D E L E G A N T O J

Kara samideano,
Dankon pro la per-interreta alsendo de
FREŜO, kiu ĉiam tre amuzas min, krome la
lingvaĵo estas moderna kaj bonstila.
Saluton el Lepsiko

Erich-Dieter Krause (Germanio)

Kara ,
Unue mi ŝatus gratuli vin pro la
konstanta laboro.
Mi konfirmas la deziron aboni kaj plu
ricevi vian revuon.
Amike salutas vin,

Adjévi Adjé (Togolando)

Dankon, karaj Marian kaj Elzbieta,
mi ĝojas, ke mi povis preskaŭ ĉion legi,
kelkaj literoj ege malgrandas.
Sed vi kuraĝas verki buntan, akre satiran
revuon, kiu plaĉe amuzigas legantojn.
En nia libera mondo ni devas ankaŭ elteni
tian enhavon.

Daŭrigu! !
Via Verner Pfennig - Germanio

Kara amiko Marian,

mi dankas por la daùriga ricevado de via
revuo, kiun mi multe shatas precipe pri la
intresaj enhavoj kaj artikoloj ; dum la
monata programo de nia E-Grupo “A.
Tellini 1 912” , pri informado “El la
esperanto gazetaeo “, mi ofte prezentas ilin
el niaj geklubanoj . Koran dankon kaj
gratulojn.
Samideaa kaj amike

Mario Amadei, sekretario de BEG ( Bolonja
Esperanto-Grupo) (Italio)

Kara redakcio Fresxo!
Mi ege dankas la lastan numeron de Fresxo,
kaj mi deziras bonan sanon kaj pluajn
sukcesojn en via laboro.
Amike saltas:

Alfonz Moró el Pécs/Hungario

Dankon Marian,
Mi ne solvis la krucvortenigmon !
Tamen se mi ekscius ke la vertikala enhavo
korespondas al la horizontala, eble mi
solvus.
Mi ne ankoraŭ legis ĉiujn tekstojn sed miris
la bildojn J
Elkorajn salutojn,
Post legado eventuale mi kontribuos …

Joseph van der VLEUGEL (Belgio)

Kara Marian,
Mi elkore dankas Vin, ke Vi sendas al mi regule

Vian bultenon - kvankam ni eĉ ne konas unu la al ian.
Ĝi fakte refreŝigas min por iom da tempo: mi
trafol iumas, ridas, amuziĝas, ĝuas (kaj la menso, kaj
la okuloj! ), kelkfoje tristas.
Mi esperantiĝis en la kurso de Jul io Baghy (kiun Vi
citas supre) en 1 961 , kaj l i diradis al mi: "Memoru, ne
estu nur 'bonan tagon'-esperantisto!".
Fakte, mi praktikis unue la l ingvon en la E-ista

tendaro en Katowice, sub la gvidado de la iama
amata Pawel Kulozik. Mi partoprenis mian unuan UK-
n en 1 983 en Sofio, poste la IJK-n en Vraca, kaj
interamikiĝis kun multaj polaj gejunuloj, interal ie kun
Roman Dobrzynski, Barbara Pietrzak, kaj Stanislaw,
la juna inĝeniero, kun kiu mi petveturis tra Bulgario, -
l i forpasis antaŭ nelonge. Kun tiuj dolĉaj/tristaj
memoroj mi tralegas Vian ege abundan bultenon, mi
plulernas de ĝi, amuziĝante. Mi escepte alte taksas
la objektivecon.
Dankon al Vi, kaj saluton al ĉiuj E-istoj, al la polaj

E-istoj, kaj al ĉiuj al iaj ie ajn, kiuj ankoraŭ ne estas,
sed baldaŭ estos esperantistoj!

Elkore: Gavriel Zeevi (Farkas), Israelo

Fres'o ricevita - dankEGon, tre informa,
ric'e kolore ilusrita!
Dum kunvenoj mi rekomendadas g'in
legi,
Bonan dauregon
Via

Madis LINNAMÄGI (Estonio)

Saluton, karaj!
Grandan dankon por via laboro pri la ret-revuo kaj la
dissendo!
Mi konfimas la pluan abonon de la "Freŝo".
Mia uzata retadreso estas kaj estos aktuala.
La artikolojn el la ret-revuo ni ofte pridiskutas en nia
klubo!
Estime,

Andrej Rjazancev, prezidanto de EK "Murmano"
(Murmansk, Rusio)
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Ho, mia kor', ne batu maltrankvile,
el mia brusto nun ne saltu for!
Jam teni min ne povas mi facile,
ho, mia kor'!

Ho, mia kor'! Post longa laborado
ĉu mi ne venkos en decida hor'?
Sufiĉe! trankviliĝu de l' batado,
ho, mia kor'!



En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta
Ĝi la homan tiras familion:
Al la mond' eterne militanta
Ĝi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l' espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj ,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj .



Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj .

Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l' homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.



Mariŝa kisu min,
sen peto al patrin' ,
ŝi juna same faris,
pri kisoj ne avaris.

Ĉiuj knaboj kaj
knabinoj amas sin,
nur neniu junuleto
(junulino) amas min.

Batas panjo, batas
panjo, batas min,
se mi amas, se mi
kisas knabo, vin.

Sidas panjo, sidas
panjo sur kortet' ,
dum mi estas en
kamero kun knabet'













Verda stelo sur la brusto
Iom palas pro la rusto.
Mi ne estas purigisto
Estas mi esperantisto.

Gramatikon mi ne konas
Kaj gazetojn ne abonas.
Librojn legu la verkisto,
Estas mi esperantisto.

Mi parolas kun rapido:
“Bonan tagon, ĝis revido”
Ĝi sufiĉas por ekzisto,
Estas mi esperantisto.



Por la venko mi esperas,
Sed nenion mi oferas,
Mi ne estas ja bankisto,
Estas mi esperantisto.

Se baraktas en la krizo
La movado, organizo
Helpas mi nur per rezisto,
Estas mi esperantisto.

Post la mort' ĉe tombo mia
Staros “rondo familia”.
Nekrologos ĵurnalisto:
“Estis li esperantisto”.



Dmytry Dementey





En mia urbo (Olŝtino, Pollando)
hodiaŭ, ĵaŭde, la 19-an de oktobro en
nia Universitato komenciĝis nova E-
kurso por studentoj . Alvenis dek
gestudentoj . Jen iliaj retadresoj . Se
vi volus iumaniere instigi ilin por la
lernado - skribu al ili:

S-ro Mateusz DABKOWSKI ------------------> matdab955(ĉe)gmail.com
S-ino Aleksandra FILIPOWICZ -------------------------> olaffixo(ĉe)wp.pl
S-ino Aleksandra KOPACZEWSKA ----------> oaleksandra(ĉe)ymail.com
S-ino Magdalena KOLOS ------------------------> magda9698(ĉe)gmail.com
S-ino Joanna SLOWIKOWSKA ---------------------------> ela.1226(ĉe)o2.pl
S-ro Lukasz MATYSIAK --------------------------------> mathis967(ĉe)wp.pl
S-ino Irmina SITKOWSKA -----------> Sitkowska.irmina@poczta.onet.pl
S-ro Adam WYZLIC -------------------------------> wyzlicadam@gmail.com



D I S T R A V I V O







Babel-turo


